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عقصفى

منجماعةدهشورفىحفائرىتطقةفىزارفى1956عامأوا!لفى

هذ.شلقىيدورأنللحد!ثكانوما،الأجانببعضومعهم.اقر،صألا

دهشورأهر)مبينيقارنبعفهمفأخذ،راثَالاوالتاريخحولإلأالأماكن

يقفأنأبىثموأسوانالأ!رإلىالحديثوبطرقالأهرامءنوغيرها

.أخرىبلادفىثار1منزار.مايذكربعضهمفأخذمصرحدودعذ

بأحدلىصطقيمنزلقمايوماالتقيتثمذلكعليثهورومضت

،راثَالاإلىمخولحتىجميعأحديفنايلبثفلمدهشورفىزاررفىالذينلئكاو

وأنهأعسيكاعوتإذأعةعلىالمشرفبأنهالمساههذافىصديقىوعرقى

الَاثار"كنالعرد!ةباللغةا!حاديثهـتسلسكإلقاءتجلتإذايسره

ر،\مو!عليواتفقنامبدئيأأماخلابأئيفأجبتهيكةالقديةالمصروالحضارة

ا!ديث.لإ"لحام

رأيىمنكانفقد.جديد1خرمشروععليتفاهمشاالتقيناهاوعند

منرايتهعاأيفاأمخدثأدْأفضلبلفقطالمصريةراثَالاعليإقتصرألا

أ!دحعشرنيةالعامنجزءألهافأفهمصالأدنىالشرقبلادبعضفىثارآ

العربئعمت!ملالأتوذلك،لةالسلم!لهذ.!يصهايمكنبأنهقالالبئ

ذ!اذأرأيىهوهذاكانإذابأنهءلىنردالثقافةمنالنوعهذاإلىحاجةفى

الاكصارمقبدلاة!لالعرأ)بلادفىأالامةراثَالاجميعافيحادبثبشعمللا

بعضها.علي

براجفىعصةمنفىاصكاهاوأذيعتعشرنيةافاالأحاديثتسبلوتم

بية،العرالبلادفىراثَالامفاخر":عنرانمختيكااعيعوتإذاعة
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يصتزيد4افتافبجةر!أالبلادن5منكثيرالرسا"لتا!أكووصلتنى

عنكاثقرؤولقاتمؤأعاءعنوإس!ألوقىالمعلوهاتبعضن5مصلدلوها

اوكتبواإلىهنكتبوا4مايطليكثرأوكان،لهاإأشرتافااالمواضعبعض

جصبأمنهافخأوالأطديثبعضمننسخة)رسالهواصيكاصوتإلى

.طجاليحتفظو

ولكن،مهـنأكثريثالأحادءنال!اصلةهذ.إذأعةعليمضىقدا5و

منأسخانيطلبالونشنِنناو"إلاأحدمنكريمةرسالةا"لميرأوصالهتئ

حافزأاططابهذافكان.بطراوعنا!لجنوعنإنرو!اشكالكنيف!احأ

لتوضيحما.ظوالحراالصررمنوافعددواضتيارطههافىالتفكيرعلىلى

ألقي!هاكامط!وعةاراهاأنصكلقد.اقرأهأايدىبيناليوموها!

أوكيرقليلفىالمعنىمنتغيرلاتليلألفاف!بضفىالااللهـم!تغييردون

،كا18رقمإلىارقممقنفسهبالترتيبالكتيبهذافىن!ثرهاض!لتكا

الحاص91صلالفصوهوجديدواحدضولإلاعليهايندولم،اذيعت

كاملا.الموضوعليكوناصودأنبا

ال!ثىءبص!الا!اديثهذهأتوصعفىاناخوانىبعضراىمقوكان

كاتبقىأنضطتولكنى،ممينعددأومحددبوقتمةمدغيرأ!بحتإذ

بساطتهاعليتظل!أيبكا،حقهامنهذ)لأنالإذاعةفىألقي!ها!ولكا

يشبهماإلىالإلتجاءمقالمذاعةالأحاديثطبيعةتتطلبهؤماواختصارها

بعضتكرارالىالاضطرارهعالمواضحبعضفىوالإلقاءالحطابةبو!سأ

ناببنهاحديثأنكلالمفروضلأنوأحدحديثمنفىافىالنةط

ىاهشمعأنجداالجائزهنانهأيفاَوالمفروض،مستقلوحدةيهون

.،بعد.سبأقىماالىسبستعاوشقهمااسنمع-إلىتديمنلمحديث
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المغفرةمنهوأرجو،يبردونللقارىءبعصياأوالبوبهذهوستنماير

السب.لهأومختضد

اهطلمه4أ*اتالمدْلاخلة!االتىالآث!رببداخملأىالعربىأالعا؟لاد)ن

وتبرأسام!لهيناوأصبصتئهأرجامختلففىوازدهرتتطورتثمنشأتىت!)ا

أخذتإذتاريخهفىهاه!فترة)لميةالحاأيامهفىالعربطأأمااوبتاز.ينللآخر

فىصبلوا!ععاونالتةاربإلىالشديدةط!ت-اجمقىسوحكوماتهشعوبه

،الكريهْالأجنيالاةم!رنجحأنبعداللهإ)شاءرامةوحدةإلىطريقها

الصربية.الأمةاوصالتقطيعو؟منهاعنضاثافى،الةتراتهنلفزة

بعضناوحصارةتاريخعنادكئيرالمثىءمةرفةإلىجميعاَجتناحاأشدوما

ق!لايساعدال!تيمابهذاولعل،اطاءنرفىاوا،طةىفىسواءالبعض

أووفيق؟ولىتعالىوسبحانهوالله،أالدفهذاهن4ناحهتحقيقفىي!ا!أو

نزىأكى

الةديموالعرقافرءوفيةا"ءسلحتارأستادْ

9لفاهرةبات-ابدAاصة
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***

الأثريةالمنا!ق!أعنالأعادثثهـنذهـا)سلسلة5لإاتحاءت!دماعد

بأهوماهناكفليسراضياَالدعوة)بيمات،العرىالشرقبلادفىالقيديمة

الكبير،العربىلوطنناكانالذىالقدح!المجدذلكعنالحديرثمننفسىإلى

نيةمدعلىفضلءقنالبلادكانما:توضيح،الخالدةثار.آمنثىءووصف

السنين.لافTمنذالعالم

والعراقوالحجازن!امن*الأحادش!منةلن!لسلاهذهوستشمل

وتوفىليبياذلكفىبمايقياإنروثهالالأردنوشرقولبنانو"وريا

.والمغربوالجزائر

الإسلامقيهاعصرهفثارهاآ!أواصفينربوءثابينسنتجول

للحفارةمهدانالعالممنالجزءهذأفىكانفقد(تاريخهاعقمتحدثين

الإفليمينهفكلفىوازدهرت.ممرفىوالاَخرالعر)قفىأحدهما

المنطقةهذ.بلاداكثرواتطت،"والاامعلىأشعتبنفسهاثمةظحفاكأة

مهاكلمنتجاتواخذتسنةلاف2ستةمخوهصذالتجارةبملةبهيهافما

القوافلدروبتعدفلمإريةالتب!الصلةتلكوزادت.الأخرىالىتضل

ت!يرطر،أيضأت"اكبلنحسبالتجارةلههاتسيرطرظالبحريةالطرقأو

لهاتتهيألمالتىالبلادمنكثيرالىنورهافوعلالمدنيةباكورأتفيها

.للعراقأولمصركانتالنىالمقومات

البلادطيعةاننرىالعالمالجزقهذاخريطةعلىطرةألقيناْوإذا

وأحدةتظلأنيمكنلاأنهوجدناالتاريخإلىرجعناوإذا،ببعضهاصماءثاتحغ

مابينبلاَدأخذت.غيرهالهاذءرضالتىالكبرىالأحدأثعنبعيدةمنها
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نلبتحثىفلما!اسيحهـولدفيلالراخالألففىفى.حضارتها.ثتقدمينالأر

اش!خداممجلىالأصيضصر*ولم.النيلوادىفىالحضارةلكبأثراحسسنا

إمضاقتباسفىأ؟ضابدأواالمصر!فيأنإلمصرفىأ)مرافى"4بعض!ءالساح

مصروكاش!.ال!راقفىإ"وانهمءنإ!أوب؟اءا:يلافىةير!م،االأساليب

وهولغيزهاإتيسرلم،.ماتوحققامهدادْلكْىيعالهستتقدمالأحْرى!

لهْتيةحصْازةت!ثسيد؟قىوةتندهْ!اثم،واحدصاب!قىتبرطهاْالإ!د*تؤ-5

!عصورأقدمذ!نماوسورْلبنادْو.!ثنفلمسكافىشرأثرهاظ!رْاماىمرعكالْ!

الزءنمد!قتفلصا،اسودانافىوجنوباالشمالىإفريقياشاطى!إلىوغربا

!طه.الأدنىالشرقبلادثقالثقافىأوالحرفيونفوذهاحضارتهـاانتشرت

أ!ولفىللبلادبعضورخبة،التجاريةالصلاتأنفعىألاوبب

ا!ضارةنشرفى4ئيمبالر.ال!وإولإحدى!،الأخرىالبلادْمنتجاتعلي

العزاقثقافةو!هْم.ق0030طمحوالىفنذ.الثقافةمظهاهروتبادل

هصرثقافةنتشرتوا.أخرىناحيةمنمسورياوثهالنهميةمنالهندإلى

الشاطى!بلادوكانت،اقوسطالأبيضالبحرحوضفىوبخاصهَحولهافما

الحد،ذلكعندالأعضيقفكاوا.يةالمصربالموانىمستمرةصلةعليىقي!يفتا

بية،العرالجزيرةإلىجنوبىالبلاَدلك!يهرات!عقىتأالهندسقنفتكافقد

بهاشتهرتالذىالبخورمعويحملونهاالق!دهاءالربتجاريأخذهافكان

مالديم،فيبيعونفىغزةوبخاصة+الشامأسواققاصدين،بهواختصتبلاد!

يجدونهممالهميروقمابكلعلى!وإلابجماالميعودوتلاولكنهم

الأبيض.أ)جروجزرومصروسورياالعراقسلعمنالشامأسواقفى

عرفتبهذاوالتجاريةالأصواققامتيلاطواالدربهذاطولوعلي

ةعط!ضم-تيهنؤلم،والجنوبأمثمالاحضاراتالعرب!ءالجزيرةشبهبلاد

هـت،المةدماهادعيئل!أ!و،بيةالريرةالجزجنوبىأهلوأثرى،؟خقافتهاالص!

بلباالةآوعرفالعرب.الميا.وسدودبد،ماواالقصوروأقامواتلكالتجارة

(2)
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عليهـأقبلوأالقدماهالعربالةآبعضيونسالمصءرفكا،ياسوروكألهة

الشعوبمن4صاءأذناالابليةالأساطيرووجدت.وعبادتهإمه!ااحترام

بها.2دافىمنهاأدكثير؟قىو،يمهورياوفىادرببلادفىتبشتكاالتى

سورياثهالفىللحفارةهامعصكزضاككانوالعراقمصرنج!جاوالى

بلادمن!يرجزءوءلى)يجهبرروجزرالأتاصولحضاتةعليبدورهأثر

و؟دابهمالتىوأساطير!نتهمدياالمثما؟4ياسور)سكانوكان،الشمالىاتالفر

.الشعوبمنجاورهاهنعليالتأثيررتالأخرىهمابدورها،ت

تقوم،تكالإدفىأرجاهقامتالتىالواسعةياترالاهـبراطأكثروها

البلادتكءلىالفعفيستولىثم،أخرىصةالعراقوفىعىةمصرفى

دولفتهشأ1سياأواسطمنالجحافلتنزوهاإذعلامتهاتترضماعند

الحيثيينأوإلراقفىالكاشسييندولةمثلالساعىاورغصرغيرمنجديدة

التىالإدحضافة-بمتبس!يهارتفكاإيرانفىالفرسدشلةأوراضولفىالأ

بابلمنمدنيتهمأسسفأخذوادو"ولا14فىا؟ونانر!ظأنالىتخفعها

الاسكندربدأفالا،خاد4مدنية"مأصبى!الزمنصورومع.ومصر

الجديدةالحضارةتلكمعالصديمةالحضاراتتلاقتالشرقلإدغزوء

لفوذ!الشرقفأخضعواالروماتجاءثم.وأءطتءكلهاكلفأخذت

الرومانأثروكان.التجاريةوطرقهمواردهعليالسيطرةو!اولواالسياعى

فتحهالهميتماىاالبلادفىبالتوطنثؤمنونكانوالأنهمالشرقفىقليلغير

ض!متأفوقمنأوبةمقرءلىالرومافأ)طرازعلىجديدةنامدفيهاوينثمئون

عندأو،للزرأعةالصالحةوالأرضالمياهمواردتتونرحيث،يمةدالةالمدن

ا"امة.ألحربى"أوا)خجاريةالمواقعذاتالأماكن

ر!*اافىالمشيدةا!ونأودبا!ملامنعفياالآننرىكناوإذا

فليصلبنانأوالأردنأوياسورفىأومصرفىأوإفريقياثهالفىالروهافى
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المعابدهناذقاهتلهقد.ا،ناكاقنلكفىا!ءأقدمم!ابدتةم!أنهذلكففنى

ألزمناتعايمأوالحروباثرهـنماتخربمنهاومخرب،والحصونوالقصور

،الأمطارةولأوالأثاراهـزحضانئقاطكأاأوالزلازل؟أهـأبوأمقأو

أخجارمنالمكانفىوبدوههااةخدموا؟!ائهالإعا"ةالأوانآنفالا

منكيرفىظاهرايبقلمفالأاة!فإالساالعصورئار2هـنبقيتمبانأو

المتأخر.العصرذلكبانىءيرالأمكنة

تكدولم(اضطهـادمنلاقتمامانء)امقفلاقتالمسيبجاهتثم

فىثهالالإسلامنوروأفرقالميلادىجالساالقرنجاءحتىالأمورتستقر

جديد(دينإلىيدعواللهعبدبنعدسيدناالكريمالعربىالنيوظمالجزيرة

تدعوالمجاورةالأمصارإلىالمسالينجيوشخرجتحققليلغيريمضولم

ذاكأوهذأ؟قبلوألمفإذاتحينللفايةالجزتدفعأوفىالإصلامدخولهاإلىإما

و"طمواثنيةألوالمعابدمنالكثير!دمذلك"لالوفى.القتالإلاييقفلم

الحضارةوصمحلهاتحلاخرىصارةواخذت،والأفرادةهلَالاتماثيل

العظيمة.الإلهسلامية

الربى،الةالمبلادفىأى،الأرعةة!لاهنالجزءهذافىظهرلقد

البلادعليبدورهاأثرتالتىالمدنيات!و(العالمعرفهاالتىالمدنيا!أقدم

تعتقدلتىانمالروأنوناأيوأترأحضاطوربفى3برلأال!ميبالهانوكا(خرىلأا

بهـيقفالعربىرضلالعالمو)كن.الحاليةمدنيتاألساسأنهمابيةر!لاالشعوب

ويخر!وأمصيهيينل!ينمنأوروالغربىأالعاس!كانأءلجنافقدذلكالحد،عند

والممميحيةالموصوية(وأءطينا!الأخلاقأسسأعط!ينا!،بهيعتزونماخير

الكبير.الوطنهذاأ؟ناههنلاٍاوعدوعيما!سىهولهىيهنفلم،والإس!م

اللهم!اب؟شحوناذيناالثلاثناتالديابمذهالمؤفىشِأنشكمنوما

يعرفواأنبمقلوكلمنيودونوالطواتالأرضسيد،الةثارالعل

11
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ورك،ئئشازهااعليعماعدت"ى!والعواملناتالدياهدْهـ0أمعولءنشيئا

تها.!اراوبكرفواالقديمبلاد!%ريخأدرسوإذ)إلا،!لمذلكيتبمرء

أممذكرهو4القصولأو،الأحاديثن5السلسلةهذ.هـدفيهونو

شأبدؤها،الإسلامتجلهاعمرمنثار1"نالقديمةالمدقإتتلكخلفتهما

ثارآذلكبعدون!الاَزاربوصفثمالقديمتارفيثاءنبتمابدا!رب!لاد

،العراقإلىثرقاناامخدرذلكمنانتهينامافإذاالسعوديةالعربيةالمهل!

مصرإلىثموالأردنلبنانإلىثمصوريهإلى.الفرات.معغربانتجهونها

والسودادْ.إفر-يقياخمالفىالمظافةبناويتتهى

نظرةقيالقدمدْ!اتهمبةأثاإلىينظرونال!ربى،العالممنأبخاءالمثقفينإن.

نياتالمدتنثأثروعن،ئماءأدحضيىالمثبىءصرفةلييوثرلطْإ"لااطوأكاب

أيضال.."إبا!لاثْطرونا!لعاءذفم:،ر!كوهناك.إلبعضإمص!ا،على(

أسرارهافهم.سكنبعجز!ومجسودْدفياكاطريقةفىكيرالتقويطلولط

.منالشرقببلادعاقمالأنالجانهملمنإنهابقو"ملذلكحدانو*صيف

وعلي،ؤشييدهالاسإستلإح!طا،بانىتلكمثلانتؤمنونلاجعلهمتأخىكأ

البشر.قوةتفؤق.قوىإكينسبونهاهـذا

النظم،وصمنالعلمإلاالمبانىتلكشيد،الذى،ا!ان،أهسذاليس

القادمأفصلوفى(اليهمنقهاببالانعتز.الذينناأجداكإلاامثميدوهاكان،وبل

.الإسلامقيل"العربيةاطؤيرة؟ودعليهت/اكهاذاسنعزِف!
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حهحلا*

بشر،لحماا375مقاكثرمنذالحجازبلادفىالإسلاميةالدعوة!هرت

المسالينإكنطويل-لهادوبعد،اللهعب!بنعد!يدناصالربىالةيبمع

)دتهدينفىيدخدونالناكىوأخذالجديدةللدءوةالنص!أدتهكتبني3!كاو

منمخرجالعرببلمةا؟يوشاخذت"كاقليلتواتإلا!وما.أفواجا

ووطدواالأمصارفىينهمدونشرواالعربالمسالينعلياللهففتحيرةالجزقلب

ا)فامخةالجيوشجزدمنريُكلاواستقر.الإدمنجاور!فماملكهم

متقاربهفتراتئلفىاب!قلاوهاجرت(أفرىأفوأجتبعتهمئمقهروهاآلتىفىالبلاد

الأدنىامثرقابلادمنبهيرةرقعةعليالعربيةالصبغةغلبتحتىومتباعدة

يتخا!أىااللط"!بيةالعراللغةوصطرتبأهلهاالفامخونامتزجأنبعد

الربد!بفىيعيشونالسكانمننامليووسبعينخمسةمنكثراالاَنجط

و!بياوالسودالنومصرالأردنوئرقنيط-افوولبنانياوسوروالراق

.المغربوبلادأئروالجزوتونس

أل!علاذلكفىبر!لابلادثهلتالتىالنهضةفىسبباالإسلام!وركان

؟الإسلامظهورقبلالحضاراتمنخاليةبيةالعرالجزيرةهلكانتولكن

ظهورقبلالربإلادفىمدنضاتهضاككانتهوانهذلكعلبناوجو)

جنوبفىالأصل!بيةشعوباوأن،عاهاا050منكثربأالإصلام

وراههاوخلفتالقديمالعالمفاراتمنبغيرهااتصلتوثهالهاالجزيرة

اطفارالمح!تلك!أعنبايجازوسنتكالم،تقدممنإليهوصراعاتحدثناثارا1

.الفصا!هذافى

14http://www.al-maktabeh.com



اطاهـسالألفمنذالعالمفىالحضاراتلأقدمملااالشرقبلادكانت

عنبغيرهامنهاكلواؤصإتببعضهـاالحفاراتتلكو"لاقت،اليلادقبل

.التجارةطريق

نتفكا،لالهتهاتاباقرقهتحرالذىالبخورإلىالبلادبلكبدمعاواحتاجت

عنأوأبىرطريق!تسواءالرببلاد":وبىمنتريدماعليمخصل

يصبحواانتلكالبلادلسكانمهدالذىالسببهووهذا،يةالبرالقوافليقطر

الذىالسببأيضاوكان،العصورأقدممنذالتجارةلكناصيةعليقابضين

انحتلفة.بالحضاراتيتصلون!هم

التجارىللتبادلعىكلزابيةالرللجزيرةابئوفمااكاطى!موافثْاك

ةوافلفتنظهاالبلادتلكمملعوفي!طالجنوفوالعراقد!امنالسةقتأيح!

ص!اه!!ثالهامةالتجاريةبالمراكزهارةثهالهاإلىضةالجز"نودمنالرب

إلىومعانوتبوكصالحوهداينوالمدينةبم!تمر!حألجوفوبلادومأرب

أعواقهناكوكا،ت.الأبيضا؟حرشاطى"عليغزةفىأخيرأ،شتقرأن

عيةقفرهنادُطرةْاككا،يقالطرعليهذا4فالوامةلهاامنالإدبلدكلفى

وصلتى4و،الرئيسىبالطريقوالشاموا)مراقالربةلادتربطأخرى

منسلعغزةأسواقفىتجده(".!عت!ودثمأ!يهاماتبيعغزةإلىالقوافك

ذكرت،كاالمتوسطلأبيضااجحراوجزرالصغرىو2صجاوالشاممصر

ر،\تولْمالطريقعلياىأالأسواقفىمنهبعضالتبيع،بقالساالفصلفى

الهند.تجارإلىلديهاهالتبهجالهندىالمحيطإلىالأعص

قوافلتاكنولمالعالم(بحفاراتالصلمقطوعةالرببلادتكنلمإذن

.الحضاراتومظاهرأفقافةأيصاتنقلكانتبلذسبالسلعتنقلالتجارة

كبيراا5جزإنبلالرولالهدومن!طهمالرببلادممس!نصكولم

(وسنرىالقرىيسكزنونجدا!ازجهاتبعف!وفىن!افىوبخاصةمنهم

ءا
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درجةعليوكافواالميا.وهـدودوالقصرردبا!ملاأيضايقيصرناوْاكأنهم

.اطضارةهنعىموقة

ولكنالحضاراتتلكنمفأةفىالهامالعنصر!أسلفناكاالتجارة؟تكا

الدويلاتبعضلظهورمهدتالجنوبفىوبخاصةا،ناطقبعضطيعة

العربتا-ريخدراسةءنامصادرناوأ!.بيماغطفيالنمميادةتهتازجنتكاالتى

يدعوممان!لو(دإلاتلكفىطيهاعثرالتىشو!نلالأفآ'الإسلامقبل

بعد!*أأيد!األيمتمتداالأثريةالمناطقمنالعظمىال!البيةأرْالأسفإك

متاحففىيوبولا،الأقدمونتركهقديمونأنعساهكلطلت!ك!ف

منبالرءلمولكنفبما(الخزاإثنالأهالىعليهءثرمماالقليلإلا"إلمحتلفةالعالم

الإد.لمكماضىعنقليا!غيرشيثاؤحرفنْانتيىعفنانمالآثار..تلكقلى

العمِبقيارينقبهاكانالتىالسلعوإلىالتبارى.التبادلإلىأشرتلقد

ثاروآبعضهمطأليلادبلكءنان؟ديأإلمطوكلماوأؤررم،جما"!ظَهورعلي

الملكم*ابجعرانبليكامنن!ابلادفىا،شرقفىعليماغرصغيرةمصرية

ا،يلاد،قبلع!ثرالخاءسالقرتأوأخرفىسكاشالذىاكا)ثأ!حرتب

iعامفىني.الزيارقأثناءعايهصلت I 94 vكااثلهوماالج!رالنهذأولكن

أ؟لادوتلاقمصربينالتجارية.الصلةمنأكثرشيئاتثهتلاصغيرةثار3منَ

جثير.ذلكمنأبعدعلامتذو"ودهافىأحديشكلاالتىالص!!و

كان.الذىلسليئنوؤيارتهساسبأمليكاعقوالتوراةالقر1نفىمرأْو

النبويةالث4قيلأىالمسيحميلادقبل0001.عامحوالىظسطينفىيعيشب!

الاَنحتىتحاالتىالقليلةالأمجاث.أنمنوبالرغنم،سنةا600منبأفى

فاتا،الوقتذلكفىالطربيةالجزيرةحضارةعليالضوهمنكثير)تلقلم

لحشالذ!"الئالثبليزر-قيلاثعثما،،الملكأقالأشورىالتلريخهننعرف

والجلالذهـبمق.جزيةايخهفىهـبأأهلىمنأفم.لحه-736لحم!الى
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،ونلسرمعاصراكانيسبأحام"أصيثع،أنإضاأنةرفكا،والبشور

ا)قرنثلوأوااليثلمنالقرنر،اوأفىا!راقفىأشورمل!يبالثانىوص:حار

.الميلادفبلالسابع

ةةد.*؟العرببلادفىالوحبدةالدولةهمهسبأممل!كانتفهل

منماأؤلدويلات"ناكأتوكا،و"ءس!وتوذطانمعيندوللحعرت!ا

،الجزيرةجنرفيفىا!اك!وحميرذلكد!!بو،وحمعاىأوزانمثلشأنا

ثارأآمنهاكلوتركتالجزيرةثهالفىيخونوأللحيااذوديونوكات

بلادهنمتةرقةمناطقوفى..أهما!مبعضوعنحكامهاوعنعنهبماتتحدث

اه!لااءنوعهنتحدث(ءظعاهكمومقابر.وسدود!معابده!يابقانرىالرب

9!ين.القاالفصلينفى

والرومكالإونانام!رؤمكتبفىالعربممالكذكرطءهاوكثيرا

نتءكانهاوأ،والحطورالبشورتجارةإلىالمؤر"ونهؤلاءأشارماوكثيرا

ربحاأُمحا!هاءلى-تدركانتلأنهااشتهرتالتىالتجارةوصالعربأيدىفى

نمن.اكامأصواقفىالبشور-ليبيعونكانواأنمأىضعفمائةقسره

.عصةمائةن!اجنوبىفىظْفارفىدفعو.ييلغ.ما

وأكهلسلطانهبر!لابلاديخفعانيريد3برالأالاس!كلفدروكالن

تلكيخضعو!أنأرادوا.ملكمم!سعواالرومانشأنعلاا!ف،،ذلكي!اوللم

مولدتجل24لحمفىفأرسلواالتجارىيقالطرعلي:ا.اي!مبطرلسلطانهمالبلاد

!يسا!م،ءصرفىحاكهم،جالوسالإوس5دْل-القاإصةمخت،حملىالمممبتح!

إلى..شهور4تبعدوصل-حى،ةكثيرأهوالاالجيشفلاقى،النبطحلفاؤ!

،(ن!لاحدودعليالسعوديهإيةالعزالممل!جنوبىفىالآنوهما)نجران

قى"إماقضاهقضح!*مصركةفىبا!نيينالقىماربإلىوصحولهقبلىولكن

.أن!بكلالزومةالجيشفلولو،دتدال؟)دطعليالسيطِةفىالرومانأمك

أنرادها.أفىطاث
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يطبدونهالهة1!موكان،ناتدياالربجزيرةلفبهن!سلوكان

أهافيولا!،؟ينالقرالهاويقدهوناقاثيللهاويصر"ونبدالمعالهاوي!مون

لعباد!وكان.التجارىالتعاءا!ياد9لازفرصةأعيادمموكانت،اك!لامجبون

لأميزوكان،الأولالمقاموالشمسالقرالأخعك!وعلي،المطويهمار"ألا

طير.،أساأوضأصطورتهتهء!ادليدتقاإلهوكلوتهاوكاهـناا!مكهشةهلَالالئكأو

لعرأقباعلتهمءتطريقجاهممرخَالاوالبعضالعرببلادفىأصبلبعضهاو

يا.وسور

31وآمن،بر!لابين!امكاالاوجدتا،ولصويةالديانةانتشرتفالا

ت!لافىأدكبيرالتجارىالطريقعليالواقعةالبلادفىوأكامواادكثيرون

نو)أمحثيربهاوآمنصافي4نا1ذا؟ضاَأجدتو،سيحيةتاظهرزلا،لحبازوا

صصخعاءفىا)قليسكنيسةوأهمهاالكنائسوأقاموانجرانفىوبخاص4

نجرانا.وكني!ة

أيدخاءلى19سيحيونالاتعرضالتىأكاجأخبار!ضالتاريخويروى

يرءونكالهواالذينالأخد:دأصابإلىألصريمالقرَانويشير،اليهود

الدفيفىلإخوانهمالمسيحيينالأحباشانتصارإضاأن!رفثم،النارفى

لليمن.وغزو!

،الإيسلدءظهورقيبيلوالوثنيينوالمسيصثيناليهودبينالنزاعواشتد

إحدى!مفىيظهرأناللهشاهولكن،مستقرةغيرالأموروأصبحت

JJllك!نهماكاعليضضىيمادكرالعربىالنيالترارىقيالطرعلىأالامة

افيفىىالشعبهـدالخرجتاريخممفىالأولىلليرةالعربد!حصوخلافاتمن

4دلمك.اليوم-ىبصبغته؟،لادمنحولهماكلخ:صوالعالمفى4لرصا

مماشيئاالقادمينالفصاثنفىو!سنرىالإسلامقبلالربمكانةعن،برة

مدنياتبينمكانتهالهارفيعةمدنيةكانتأنهاوسنرى،يمةالقدمدنيتهمخلفته

القديم.العالم
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***

47901عاممايومن6ااوافق!ريةا366،مةرخَالامنجمادىا5يومفى

الجدهـانتلكإلىوأنظر،العنمايممأربسدبقاثافىالطرفأسرحاقفكنت

النقوشأصوروهـناكهناأسير،الصلدة)أبركانيةبالأحجارالمبنيةالمرتفعة

تعالمط:قولهخر2و"ينإينوأكررالمقاييسإمضخذوأ

رزقمقكاوا.وثهاليمينعن%نتانآيةم!صاعنهمفىبأل!مهكانلقد"

سيلعليهمفأره):طفأعرضواغفورْوربطيبةبلدة(لهواشكروارإم

.قليا!صدرمنوشىءوأثلخمط،كلاذوأقىجنتينبجنتيهموبدلناماحرما

بينوةينيو،ما*ط.النكفررإلانجازىوملكفروابماينا!جزذلك

وأ!اماليالىفيهاس!يرواالسيرذيهانار!قوظاهرةترىيناكنابارالتىالةرى

وعضقنا!يثأحا*نجعلناه!نةسمأوظلواتاا"فاربينباء؟فيارفقالواينمي1

ال!ظيم.Sulصدق.،شكورصباروكلإتلآذلكفىإن،ممزقكل

السدذلكمياهفتحاتإلىانظروأنا4ب)دكر!ذهـالاَياتأكرركنت

،أكحمالوعناليمينعناللتينالجنتينمنكللأهـوىاقىاقنواتهوسصير

كلقبة4وصةوهاالسدذلكعفالأقدمودْ!بهماذاكرتىفىوأستعيد

يمانىإ9ينداأخطوهاخطوةكلوقى.الانرنجالزوارمنرؤيتهإلىسبقنى

الصكأايمأسداذلكتشييداستطاعواالذينالقدهاءبر*ا)بلادسكان!ظمة

أصفأدطقبلوامحن،القديملمالىحضاراتجميعفىفيلهفيدلاالذى

.صرواحمةطقةوبرأخرىثريةأمىءقةإلىأشيرإنأحب،السدهذأ
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ناياودالراكبا!يفي!طعمنصنعاءأيامخمسةصيرهَءلمأربسديفع

ط3أهاكثرأيعيشصرواحأكاثاصلنةهدإلىيصلبعالرايؤهـ4وفى،وجبالا

الالهر!ابمبىْفريممعبدل"ادمئاتبضع.لجتباوزنلأالذينالحاليين

بعفبِىتفاعأريزيدالجدرانتفععىمجد(وهوالسبأيينةهلَالاأعظم،"الموقاه

ذلكرمضالتيتلرؤوسثكلعليينبانراعاليهاحليأهتارة!،ثماعبنأجزائه

المعروفاخقشايوجدزالنهاالأهالى(كوأخابين"وشالمعبد،وفى.الاله

ويتسدثالمرعسهـتضخه4أجارعليمكتوبو!والنصر4"ولنمبا*

حب!ملامولدقبلخالساالةرنفئ،ش؟لذى"و!ارإيلإبكر"الملكفيه

هاقدمه3ريذثم.سبأكلكحكهتحتوتوحيدها)نحتلفةللبلادإخفا/عهعن

ا،لثىهـالممالكند-،اوأحماءانحتلفة-روبه9ويةدوإلههالمدهميفتهخدماتمن

إلىوصلحقوأوزأنوح!س*وت:وعلبانفيرانبومها،ا!طاءتيباله!قداْ

00004وأسر00016لْوإعداهـنقتلالمعاركإحدىضفى،ش:الجش-ر11

أخرىبهثيرةمعابدكاْنهبلصرواحفىبقىمابماهوالمكبيرالمعبدوليس

اظ!تءلزاما؟مضهاو،كتلفة)وشالةةئبهاا"ربينثرتتناوعدتهاأنياتظهر

بينواققانةسهليجدولخلهإتقظيف.يقوممنيئتعارو،الحبرى!سةفه

السبولهمياهلتخزينسدبقاياثرىالمطابدمنإميدةغيرمسافةوعلي.هئ!بْا

تقولمتهدمولكنهالحقولزراعةفىلاةخدأمهالقدهاءبأماوكأقاهه

.ياه؟قاإلامنه

ثمالسبأيينالملوكأفدمط!يفيعيشكاطأ)كاءسواحخرأ"بخكاممكاتلك

الأقدامعلىوأحديوممنأقلمسيرة-عليمأربمدينةإلىذلكبع!انتقلوا

عليملو!اقبضوالتى،البلادكلالانتدأالتىس!بأمملكةلححمةليج!دوها

والمالالةوةمف!!خفأصئبأضرأألهمالم!5الأودفعالتجارةناصية

آا!م،كاالبلادكاثارخاءمنزادالذىالعظيمالسدذلكإتممةمنمكهنيما

المنطقة.فىةرث!تف،اامظيمةاا،مابدتلكلأإكامةهـن
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ا)ت!لماالحديثهذأفىمأربسدبقايأوعصفحاو)تأننىولو

منمةربةعلىنامكااصاروأالقدماءالمهندسينأدنأقولأنويمق!الو"ت

الينثرقىعلىتسقطأىأالأمطارسجولمنهتتدزقبلقصالعندمأرب

او،،متراا8.عناتساءثاينيدلاجبل!قبينفتحةاث.فمناالسدذلكلإقامة

لأخرىوا!طينألىإاهماحدإنتابهيرؤخحتانأونبتاابوفيهصخها"طاعاا!،أما

متراا3حمكاجداراأهامهى؟وبا.طايْاجال2ندسأحدواستطل5اليصارإلى

بوابةمدخلهفى:أقام،أمتارتسسمةعنار-ماعهيقلولامترا80وطوله

اكزتمدكافتوالنىا!نى4،باتروىكانتالنىالقنماةميا.صورفىللتحم

منالأخرى4اناصاءةررنتفبماأليسرىالفتحةأماباداهـ.زرىعشسهن

بوابتانالتاذذالفت!4تلكىفو.ارتمةئ!خ!سءقطولهيحللاالذىالسدحالْط

وعرضها.ش431الجداروطول،يةفىالبداصخمينجدارينبينمياهماتسير

مترأا160مخوطولهاؤناةفىذلكالمياهـبعدتسيرثم،مترا13منأفي

نواحىفىتتةرعؤناةعشر4!بلأرفتحاتفبساعالابعظيمبحوضتةكى

العظيمالسدهذاكدمهاوكثيرا.الزراعيةأراغهلرىانحتلفةالواثى

542عامفىالحبشىأبرهةبهقامماهو4-يفترءيمآخروكانترصجهوأءيد

الأعدةإحد،ء؟حالأرءلىالجماتممسطرةاترميماذلكقصةوترنثبللادية

السد.عند.ثامكاْفىزاتماأ"لتىالحجرية

ذلكوأثناء،بالطاعةيبايعونهالناسوكانالينفىكانأنهأبرهةيذعر

وبعث....بالع!وفأعصوالصرفوالحوضوالحائطالسدتهدمنبأجاء!

والخشبر!)وكذلك،للأساسألارزمةالحجارةلإحفىطرئلالةباإلى

ك!هستها،فىوصليمأربإلىأولاوتوجه.السدلترميمالصبورعاص

بعضوأخذت.عليهبنواوالصخرإلىوصلموا"ىالأفقاضأو!نفوأص

يعودقتالمانرأىولكنهالعملعلييتردونرجالهمنوغيرهـاالقبانل

فيذكرالشصوينيد.الحيرثينأوالْاحباشسوأءجميعاءكلم!فالهسربا
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وةولوجأءه.ئلالقبأرؤساءبعضمعمخالفاوعقدمأربإلمىعا*أبرهةأدْ

صلةبنالحاتثمنورسولالمنذرمنورسولالرومملكووفدالخجاثى

منأفىاستخرقأ)سدمفتصدعمام!رتفىالعملوأنودهـ،فيطبون

.ا!ضهرسعثاحد

ني!سلامنعددبعدوحد!.معروفترج1خرللسدابرهةترميمكان

ذكرهجاءالذىالصروفالةرمبلهوذلكوكان،أخرىعصةتصدعأن

ةقا!ةملافىيعيماشونكانوأمنأفىبفرقفىسبىاكانوالذى،القر2نفى

.مأربمدينةوتدهور

جزءاإلاليةالحا4رزالمدبشغللاتفععصعالكوممأربمدينةوخرا!ب

روص!لاوابدالم!بعضةن!مأءحرفةأمكتاخلالهاسرنا:إذا،4فىنناصس

ولكن،المنقوشةوالأجارالأعدةمفعيمرفوق!ايذائر،القدجم!

ومعبدخارج!طيقحالذىبلقيسمحرمهممامأربحولالأثريةالمناطق!أ

.الكبيرةضةالمدحولكانتالتىالأخرىالصغيرةىالقروبقاياالعمايد

كثيرهخاكبلومأربصروأحءلىن!لافىالأثريةالمناطقتقت!سولا

وتقوم،وخيرهاوهرمومعينبراقشمدنأهمهاالجوفس!بلادفىالمدنمق

كا."كانهفىمماقارخَالاالبعضوظلبعضهاتدا!!مةمعابدا!اكط!ئ

الحراءوالنخ!"جةفىوبخاصةن!افىأخرىجهات!قأثريةءخاطقتوجد

المسىن!اجنهوففىالأثريةالمناطقبعضأيضاجعوتتصل،وظفار

.بيحانوشبوهفىالأف!وعليحضرموتوفىبالمحميات

القدماءالعربحضارةبقايا!وتلك،اليمنثارآعلي،مةنظرةهـذه

الرفيعالمستوىذلكإلىووصلواالجزيرةنجوبىفىيعبونكانواالذين

صنة.ا500عنبأكثرالإسلامظهورقبلالمد!4من

23

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لتزامالجوفواومأربواحفىفيسوعليالأ!ص!نابدمعاأكثرإن

ظاهرهوومامنهاا4قا؟فماودكان،المنتظمةوالحفائرى!!لاا!عملتنتظر

المهندسل!براء4علييدلوبروعتهالنفسيملأ،مأربفى:بخاصةالأرضفوق

تثمييدها.استطاءواالذينالقدهاءاءربا

(الأدقال!ثرقفىالأثريةآتاطقاأميارةبنالوفيراوولمىكالنلقد

أتأءلالقديمةالأمممنوءيرَطهصرفى4انحتلقالمعابدأحاموقفتوطالما

ثارآأضعأفيئل"النىسأولو،جهوكرمنالقدماء.)؟شاهونبذلهومامَجارتها

إكاالفورعليلأجبتالقدقي)طضاراتخلفتهممامثيلا!ابينن!ا

الأثريينبدراص4أولىالربىالشرقإلادإىعنسائلإىسأولو.أهمهامن

بذلك.البلادأولىع!هالينبأنالةولفىكأَد*تلماالعاليةالحفائروكل

يومالةديمإشرقاحضاراتءنال!كثيرسنعرفأقىافى*شكيخاعصفاولا

،شيركافتالتىالقوافلمحطاتكانتالبلادطكفانن!امناطقحةرقم

ذلكهـن!أهوماأيضاسنعرف4ومصنوعاتها13اسقىمللأممْالقديمةا؟6يئ

وآدابهمالقدماءالعربحضارةعنالمعلوماتأصررقعليالوؤوفوهو

وسبحينخمسةءنأفىبأبوتهميعتزالذينالعربأولئك،ناتهموديائد!وءهـا

العالم.هـنالجزءهذاسكانمنم!ونا
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**!ح

العربفأما.مستربةب-ءو،ربةعربإلىأففسهمالعربيقسم

الماضى،الفصلقىالقديمةثممدإلىأشرناالذينالجنوبأهلفهمالعاربة

أصليهطليسوأاحمهمعليهميدلوكا.الشمالسكانفهمالمستعربةالعرباوام

،انفس!مالعربيرويههاذا05أخرىبلادمنالمناطقلكإلىوفدوابل

الموضوعهذافىنيةالإفاالدراساتعلهاءتاثجنرفأناردناامفإذا

موتوفرذمكانا!ن.الشمالوسكانلجنوباسكانبينونثفىنرا!

اقوسطالْآ؟مضالبحربجنسيتصلحاىجنسبقايا!بالمحمياتيسىوما

الحقبةفىعايهوفدولكىت!لههاالعرببلادفىالأياممنيومفىيسكنكان

افائصذاتالسامجةبصبغتهالبلادثهالصخقوقازىجذمىالبلهيشوسينية

الحفيفةانطويلواللجةالاصتطالةإلىيميلالذىالرأسأهمها"المةروفة

اكحافةمعالقاهةفىالطولإلىيميلوت!و،المعقوفالطويلوالأنف

الهلالحافةعلييعيشونالذينوالسكانالشماليةبالمحراءمتملونوهؤلاء

ا!يب.

ةص،إوالزراعةمنالإكثارن!ميفبنما.أيفأالبلادطبيعةوغتلف

البقا4منفىكثيرمستةرةحياةييوأأنالأهالىيستطيعوالجنوبفىالمدن

.والوا!اتالوديانبضإلاالالمذلكمنألشمالحرمتقدالطبيعةنرى

طببعةفىاوالجنسفىثهالهاعنالعربلادنجوداختلفمه!ولكن

تخترقكافتالتىالقوافلإطهماتركانتهدالحفنارةمظاهرفىأوالبلاد

ذيهاتجرىكاالزوةفهاقيرىييننرايةالتجاراطرقاتلككانتإذاليإ*د

المشتغلون!موفيها،اتيا.مواردتقيسرحيثقنشأالمدن.كانتالثقافةأ؟ضأ
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اوأبدوأما،الأرأضىبزراء-4أكتغ!ينحجنبإلىجنبألتجارةبأ

.!ءوالمر4إلإقاكللهمبطلهيبصش!أ:اديةأأنحاهفىمت!رقينفكانوأالأعرأب

القديمةاقوافلاطرقعلإلا4!أت)ذقديمةآثار1نجدأننتوقعلاولهذأ

باتا!كمنإ"روبافىالمسافرونيتركهماص!نأوآدنابقاياأكا.تسواء

نوالمسافر13زيقهىكاناىاالظايلةلأماكنافىلأضاوءلى،الصشورعلى

ل!شفىيئالأثرأد!اطق!أءتاقىدثأنوقسل.للرا،4الوقتبعض

.البلادبالمىتاريخعن4نعرذمامد-!أءنشهلمئا3رأذأدطأحب،الجزيرة

نءفتفيدلاولبهاالأشوريةالنصوصفىوبلاد!العربذكروردلقد

لسلكااكمالبلادبخفوعالأشوريينءلموكتفاخرغيرشيئاَالنصوصتلك

لهم.يةالجزيمهموتةد

4إببحرجزرسكانبينالصلةزادتالميلادجملاصادسأاءقرنأوفى

العرببلادإلىا!قيطرتجد3!ل"بعضتذ%أوالعالممنالجزءهذاوبين

"نوبها.أوالجز!ةشدالفىسهواء،9البلاتكفىأثرهاالقءيةمهبص)اسألوكان

ومن.باحأرتدرهـمن؟طالاستذارعليالنازع*!زاالتجارةا!سةت9افز

الذى،فيونهيد،إلىالباالملكأنالصصرذالكفىالةاريخيةالحوادثأظهر

جديرةالعرببلادهـواردأنرأىالمسيحمولدل"ث556لحمالملكتولى

ةعق)ولاالبلادلإخفاعوقام،ابظإلى؟ابلفئالممل!مقاليدفتركباقمامه

550عامفىالتفاتهوجهثم،وفيطيقيافلسط!نأىالأبىضالبحرشاطى،علي

بينالقوأفلطررقفى"ئترمكانتالتىالتيماءواحةواخضعبر!لابلادإلى

لبوئهيدوطاب.أضرىنا"يمةمنوبابل!مو؟ينناحيةهـتودمشق!م

المعابدذيهابنىكابابلفىبقصرهشبيم!آقصر3اذفبنىهناكمالم!

"دىلهمقراَالحجازصالفىالوافعةالوا"4هـذهوأصحتالبابليةللآلهة

ودياناتقونفى!تفأذلكبعدطوتلااسترتثم،"*واتئمادْ

نأإلأوجهودهالملا!اهـذاانجارعنشدأَفنعروإنكفاوفىن.البلادتلاث
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بقايان5يرْس!ا!مختةظأئهاشصكولا،الآنأحدفهايبحثلم4انكاةا

.س!*ااذلك

مدنهنادُإلكانتلهرةالجزثهالفىالوحيدةالمدينةهمماببماءتكانلم

وبقايانقوحمااليناوعتلتبيةعرشعوبالمشطقةفىيعيشوكانأخرى

النقوشهنآلا،رراء!خلةواالذيننيونواللحياا!طوديوناهم!ااث!ينمد

كانواالمقاالمدنمفمقربةوعلىالقوافلطزقعليالواقعةالصخورعلي

فيها.يقيهون

طرقعلوافعةواللحيافيينافوديين"-ؤلاءالرئب4المدنكانت

مدينةوفىعالحهداينباسمالمعروفة!والحبرمدينةفىوأهمهاالقوافل

ازى!طامنالموعلالروبأكثرفى!وفهمتركوا،كام!ثاال!ثمالإلىالعلا

العربى.الخليجحتىفيدإلى

وفىواللحيانيينافوديينؤلاء5فارةازدهرتوقتأى!قولكق

هووما،التجارىالطريقعليالسيادةأصروبكانواالقرونمنترنأى

كاتلاث؟ا؟زيرةجنوبىفىييناطيرأوالمبنيينأو!ادبأ؟بنصلغممدى

البةضبةتغفبنما.علهاألاجابةعخدواللغةراثَالاء!اءب!تاراىاالْاسئلة

فىالمسيح.ولدقبلألاهنالقرنمنإتداءالحشوانيينللحياوااذودتثنبأن

الىوع!لوأقديهوفواأتيمكنلا)نهرخَالاالبعضيرىالمناطقتلاث

تكنلمأنهآخرفريق!ةصلكا،أبحمولدحوالىإلانرفهاى)ائهممدْ

ولكنهم،الزمانمققرنينأوبةرنالاسلامتجلإلاهامةنقافة،أىلهم

الىقعةالوافىالبلادكانممافاركمفىينمتأثرنواأنممكافىجميعاَتفقواأ

ومصر.ياوسورلعراقباينثرمتأنواأىكا،ءنهما)مظل

الْاثرية.لمناطقا!أإلىبالاشارةالاَنولنبدأالتاريخمناةدرأذا5حعينها

املاوايبةخرمثلأخرىم!اظقهناكنكدْو.ءاميتإلىةصا!مالات!:"لقد
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يةالأثرالمناطق!أواكنعسيرفىوالحعه-وتهوجبلالحجازفىوالقريتير

.الجنوبفىنجررانوهدينةال!ثمالفىصالحمداين!كازيار،حنالق

حليتالصخرفىمنحرتةقابركثيرةرر"وتوالعلاعالحمدأينفىطقةففى

لالمد"فوق!اواجماعليالذسرسمنرىهاوكثيرأ.بالرسومواجهاتها

المهشب"ياالبقاالمقابرهـداخلوق8نرى،كاأخرىناأحياجاْبيهوعلىناأحيا

هن1أنقييرفىشكمنوها.حيةرسمنبيهاجامقعليكلؤلم!ةأنسالرؤوس

مو-ةيمنانتظارفىا-2كاوالمنطقةالرهالمختمدفونازالهاالمقابر"ذ.

.فيرابالبرث

يئ4مدابقاا92و4النحدودعاىوأؤحةذلهىالأخدودةن!دمنجرانأما

،أقرماءاهـانىبقايارأىالانسا!ذهبوأفي.إصص:ارهابهامخيط4؟د"

ا!أداإلىح-رتالتىتاَْالامنكثيرنيرانشبما"رابينيرجدأنهشكولا

وقد.ا!يفحفاثر؟اجراءالظروفتسمح،تيننتظرأتوعلينا"السبأى

!أءنَاعىكزوكانت،هاماَدوراَئماَداالعرببلادتاريخفىنجرانلعبت

اضعا!ادقصة3ءجاهتها)أتاريخفىادكبيرةشهركاودكنيةالتجارالمراكز

إلادإلىلاايةطروا&يحيةالِ!وديةمفكلوجدتفقد.فيهاالمسيحيين

ىأ؟ثربفىلليهـودئيىالرالمركزوكان.الميلادىالثالثالقرنفىبر!لا

)كوبفىَاأورالصاأفىالمسيبلمةبينماكانت،الحجازفىالمنورةالمدينة

4-الأغلبمعجتبإلى-خباَتعيشالديانتينءنوكانتكل،ن!لافىأى

-هـرب-أب"الفىالملاقاعتضىَميلادية004،موحوالى.4الوثذ

ليمودرؤسا+يارةلز4يىد،اإلىأككيرةحك4برم،وألي!ود!ةالديانة،اسد

أخذتبينماا)بهـوديةديانتهمعليا،لوكمن،أسعد"خلفاءواستر.فيها

كبيرةكيسةا!يف:اضبالتىنجرأنفىوعليالأفىفىالإدتنثسالمسيحية

وكان،لزخرذتهاوالقسيفساءوالرخاميااودامنكيرأالرومملودُأهداها

ف!ها.بعيشامهقفلها
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ال!هودىالملكأيامفىثد-"واليهودن:*اعينجرانهـمحيوكان

ومعهيودىرجلجاءأن518،525أءوامرين"مالذى،نواس8ذ"

فتظاهرالموتأو4المسيباءتناقانإىلا!هألاو"يرهماءران!)إابناه

فلبىنتقامبالاليءوطا،نواسذو"إلىفرإكنهو،دثنممتاع؟االمودى

وأصالحطبذيهاوومحنعا!ادقوحفر،فيرالة!لكابجيمافطف-زو4:آط

فيوأوقد؟ططبفوقبوصأصءصاهمنوَفىالهودية؟اكأناقل!ثا51

وأرسل،الأرجاءحب"ىفآبعىيناذلكوأثات.لها51أكأثرد3فاسةثا)نار

فىنواس:ذفات،لال!سبحيهينليفتقم4باط!ثكسثمأ!المثإإولالرومس!يق

أساففةو9خر،البلادهنوءيرهـاعرأنإلىا،بحيةوعادتالحربتلك

.الخطاببنعرأيامحتىعاشالذىساعدةبنقسو5المدينةلك

منوها،أثريةماءلقمنالعربلادثهالفىهمابسبطةنيذةتلاظ

رؤ،ت!ممنفىأكموحفاربر!لاوبتاريخرائَالابالمشتغلونهو!ريشىء

عنهاأكشفافيتمحانقدالوقتولعلالمناطقتلاثفىى!!لاابح!بدء

الاَنحتىأنهصرارمنبهاحتفظتماقصة51الص!1رمالءإيناتقصحى

.الإيصلامقيلوضاركمالرببتاريخء!غاليزداد

!!خص
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*؟+عحكبم-!ئمفى

4ذمدبدءمخديدأراد:اإذابينهميخماراثَالاءلمفىنوثحا؟افلتخ)؟طر

ور.مما،.م.ق0004طمإلىأو.م.ق0050طبمإلىترجعو!هلالراق

أبع!ايهماأوالحصاكأاتمنءيهاعلىأثرهامدىتحديدفىأيص!أختلفوأ

لملا!الاصإتطيعونلاودكا!م،مه!مدنيةأمأصالعامدنيةفىأثرا

وأن،الرافدينوادىفى"ضارةهـناكنتكا.م.ف0004،م"والىأقفى

انتشرتالذىأالثمعبوأن،الأدىالشرق،ضاراتوأ!اقدماطمنه!ارةلك

،التقدممنبهيراحدابلغالذىسرصب!شىم!س؟كاناط!ارةبلمثبينه

غريثهالب!صكاننسبهفى!!اذكان،!ورالأء.لس!اىءيرشعبوهو

إمراقامنجزهعلىيينالسوعصحضارة""تهـرولم.العهدذلكفىاالند

كانتبلة:"وءالبلادنَكت!و.السواءعليوا؟توبالشمالفىكانتبل

ءلى12ءكلتةتازعو،؟غافماتتطاحن،صاعامنها،.ال!يلاتدوإلىقسمةَْء

أسماءالحديةالأثريةالاكتشافاتوأيدتهالتاريخلاحفظوقدغيرهاةادة

مدىاظثرتزجطكللمةهاثارآعليا،ةقيونوءقلاتالد:تلك!نكثير

كانواكا،والأختامالمرادنوصأعةت"وافىالقدماءا)سوصثينتةولم

،إتبارةأفنونوحذقواالكتابةوعرفوا.الزر)ء4ؤتونفىايضامتقدمين

أباكستانوأالهندبشواطىءتجاريةصلات"منتوكاالجنوبسكانوبخاعة

،س!ءإلىوعامتحىىباغرقياركموامتدتدن!سلاادثوالأف!وعلي

.الميلادجما!0030عامقبلذلكوكان

إكا!4منمكايتهاوالثروةالقو!هنبهيراحدأيلاتالدضتلكوبلغت

ياقىأنويهفى،الذهبيةالحليوبخاصةن9المعاص-ناعةفىوالتقدم،المةابد
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ألاَنموزعة!و،أور،مقابرفىعايهاعثرايتىأطلىءلىنظرةالإنسان

ليةفالأمصمجةالمتحدةالولاياتفىسلفاف!وبةولدن9بغدأمتا"تبين

وصلواوما،عناتيمفىتفمن8القدماءالعر)قسكانبلغهاهأمامءذهولا

ابعيد.االعصرذلكفىورفاهيةوذوقرة13مناليه

تفدوكانت،الربجزيرة؟مثبعقداالصلةوؤبقكانالراقو)عن

هنأوالجزيرة"نوبىمنسوأءعربىبقبائلالتاريخر:صجمىخفىإليه

ثيرها.لحطرأرضهاتطرضتأوالجفافاذطرمجا!طافيلتستقرالاسا

بعضأخذتسنةلافآخمسةتذأوالْافلعليم.ق0030!كلإمومنذ

ثمواطياةا،ركأبعطلبصغيرةجماعاتفىالعراقإلىتفاس!اميةا!إالقباْ

بعفهاومخضر،ترقَم-اثممسالمةل!اجة)ابلكوفدت.ذلكبكل-د،شتقر

الصحراء.عليحافةميشبداوتهعليإفأكثرهاودكنينادوعىمجفهارة

كان،لحاكهاساقيايعملالساميينهـؤلاءاحدكانكيشعدينةوفى

إلىالملاثوكلحتىفعلهماتفاعهميلنعرفولسنا،نو"رسالساقىذلكم*ا

كان.،ماكد"!وجديدة4لحصوأسسملكاأصبحوقدنجأةنراهان!لو

سرجونواستر،الميلادقيولوالطشرينالراجا)قردنمنتصففىذلك

عيلامعلياستولىبل(الأخرىالمدنكلعليقضىماوسرعانووحهفى

البحرإلىفتوحهوامتدتالصغرى1سياإلىصيىشهووعاتالعراقشرقىفى

لميةالاصعلييعتهعليظلبلالنصرنشوةنـه".صم!ذ%أتا.المتوصطبيضالأ

تيْاك5:البسيط؟أصلهفيهيفتؤرب!اءينموتهقبلكتبهما،صهـووها

مديةىأماالجبلفىيةطنصالىوكان.أفيهوهناعرفولاوضيعةاى

وولد"قاالوضيعةأىدحملتلقد.الفرأتشاطىءعليفكاْت"أزوبرأفى،

فىبهألقتثمبالقيرغلقهواحكتالغابمنصندوقفىوضضئفيَاسر

وصرتالفلاح!أفربا،فى.الفلاح،!أ"الىالما*اف)"واءكأقفلمالنص
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أحبةئاطةولفىأهملكنتماوعشد.الحفولفىالدهـلوءليئلهكابن

.،صنةوخمسينبعارمدىالملكلىقأصخعشترالإلهة

واستقرواالغربعقاتواإلالجنوبءنا)مماميونالأكديونيأتلم

قرنمنأكثرسرجوندولةتليثوا،4الحا)بغدأد"ولاثااكطقةفى

الشمالمننزلتالتىتيينالجوقبائلنهمالملاقترءتإذالزمانمنونصف

وكاْتمتضرةغيركاةتئلالقباهـذهأنمنو؟الرءم2150،ء"والى

هدينةمثلفارتهافىاسترتالمدن؟مضانإلاالشمالفىسائدةالفوضى

التىحاكهاجودياتماثيلأهمهاثاركثيرةآعنذيهاالحفائرالنىكشضتلجش

بباريس.اللوثرمتحفعاتتمإحدىالاَنتزين

سرلحتولكن،يمةالقدسلكاغامنشىءالىالسوصيةالمدنعادت

الغربمنيينالأموروجيوشالشرقءنالعيلاميةالجيوشءايهاقضتما

جديدةساميةدولةظهرتحتىتتناحروالدويلاتتتأرجحالأموروظات

ءلمندما1ز)هرعهدأالجديدةالسامية)دولةمذهبدأتوقد،ل؟ابو!،ولة

.الميلادقيا728عامفىحمورابىالم!كاك:رءعليجلس

الجزءفىملكاوطد،التاريخلمخصياتمنءظيمة4كأصحموراىكان

لحماعثرالإفئمنهاقضى،عاهاوأربعينأثنينباخالذى4!حمنالأول

بطلايهناانهوأثبتثىهكللهاستتبانبعدوطمأنبنةأمقفىالأخيرة

عنعينلهلاتغمضكانت.والسياسةالسلمفىبطلابلكان،نحسبلماحر

مخفظكانتنا،نوبهاوأصلرالبلادنينقواووحد،ممدكتهفىمكانأى

كاملا.الزمنعليهأيقىوقد،والمعابدالمحامفىفخة

بللحسبالناسمشاكلأوالزرأعةأوالتجارةأمورحمورابىينظملم

،حتلت،الحقوقمن1لالرأةكثيروأعليوالطلاقالزو)جأمورا؟ضاَأظم
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فيهنكانكابالجارة6تبعهواشت!ليمةالقدبلباإلادفىكبيرةنةمكاالمرأة

لمالعسلتاتالمدارسإلىيذهبنالضيماتاكئْاكوأكتابة1مهفذاحترفتمن

الصبية.حجنبإلى"نبأويجلسن

"توكا،)أ!وريةد*:اامعوبخاصة،أ)بلادجمعفىالتجارةوثطت

لساطتهوأصبح،الطرقىَللىءالأهننشرتد!قحمورابىجيش"وة

سنة،ألفمنبأكثرموتهبعديتردداحمهوظل،شأنوأىشأنوحكته

وفلسطين.ياوسورال!راقاهليرددهاأتاريخاأغنياتمنأغغيةوأصجح

دونثكشطكالكنهاونصفهاحتىيمةدمن)أىبارو"ةنيمنمدثىءبقولم

والإلهة،عصدخ،الإلهوبخاص4بليةالباللآلهةوكان.لأخرىابالمدنشبيهة

تلائاا؟ابلإذدبط!ملامميزات!أوكاأتاب*فىالأولىالمكانةءشتر

الإله.غرفةتعلوهاالقالمرتفعةالز"ورات

-ا"تدوالشعوبمفأخرى!ت-ورابىأسرةعلىو"مت

يينالأشوردولة!وجديدةدولةنجم!عحتىالزمنموكبوصإر،بهبوأور

الأضريينعنتبهه،إذاشاالحدإنايطولو.الرأقثهالت!ح)قا

الميتا"يينوبخاصةبهاأصطدموااىابو!شلاعنأو،وديانتهممأعلموعن

الذينالهاهيينالأراميينوشعبالفرأتأعالىيةطنكانآرىسفي!و

.الغربمنجاهوا

ولهذا،لثهـالهافىمتونرودكنهالعراقجنوبىفىمتوفرأالحجريهنلم

تمثلبرسوم15وزينور!امنو!ورمممعابد!يينالأشصورهـلوكء؟

ضاركم.وهظاهرحروبهم

النىالإملإاطورياتاكبرمنعظيمةإمبراطوريةالأشوريونوكون

يئطوربالإمبراصطدمواوا(البلادمنحوله!ماكلملوكهماوغز،ريخأراء!فها
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يةطورالإمبرانتكاحتىدلميلااقبل007!بأت،ولم،نفسهامصريئوغزواالمصر

والحصونالفشمةالقصوروقامت.هس*أبالخمببالهلالقىمالأثورية

11المر1هاائاالبلادأعظم"ننينوى،صكموكاْت،مكانكلفىالمنيعة

لكنو،وخرعبادضنقفىوبخاعةوالمعابدالقصورأقامواكا،الفديم

وفينوىالكلداررين4عاص؟ابلفستكرنثارها1والمدنتلكالاَنلترك

.مالقا*الفصلموصوعيينالأشورعاص!4

،املاداقبلجالساالةرنفىجديدةاهبرأطوريةالبهدانيونوأسس

،ربالفايةطورالاهـبراتظير،ىلهمدالبلااو!ضوأأخرىمصةتوسعواو

!راادراقد!ب9يخلتوالأوضاعفتغيرت)لْاكبر!ندرالاجاءثم

تاريخها.فىجديدأ

شيئاأذكرأنأودالعراقتاْريخأصيةعق)حديثءذاأ-تمأنوتي!

العالم.مدنيةعليالعراقمدنيةضلءققليلاولو

نغفلأننافيلاهن-من،والزرأعةةب.إ!لاىفيينالسوصفضلتركناةلو

ذ!ن،ابرلهاعلىعةبخاوخرىلأالشعوبعليابليينلباوا!تمنااتودبهما1دففهل

أجيالاالشعوبلكتتاقلهاسترتالذىالقصصهمكاأساطير!كانتإذ

.أجيالبعد

بهير!لفللواقنيةناو؟اعليالحضارةمنالفضلسىءلمصركانوإذا

الديانة.اصولبعضوواكنجيمالةلكعلمفىالأخصوعليايغ!ا

وستماثةلافس!1ثلاثةمناكثرعليهامضىالىحموراديئ"واْان"ردوإذا

فيهيرىالذىالعنمايمالساىالمصاحلذلكالرأسمخنىانإلايمكنالاسنة

ونظمبين.الناسالتشريعواصمنوبوبهاالقوانينمحصمف!أأبعالاء

ببئهم.المعاملاته،
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فوثهنمفىتغالواوبل،"ثوافديينالأشورألملوكبعضكأنوإذا

نقسوألانانجديرالأهـموتبيد)أبلادمخرقجيوثهموكانت،أعداكْمعلي

نأن!ميولا،!رونهشعبولكلعاداتهزمانلكللأنعايهمحكنافى

لعواطفناأخضع!اهإذاالماضىاحداثءتحثعلىحكنايستقيمأن

لية.الحاتقاليدناأودينناأو

فعالايآقوَارم!هعوكان،القديمللعالمالحدماتأجلالهراقادىلقد

،وألرؤماننانأليوحضارةعليهبافرأثروذا،البث!رىالجنسفارةفى

القادمالفملفىوصنرى،والرفاهيةالمدنيةأوجإلىالقدماءسكانهووعل

.نينوىكانتويهفبابلكانتكيف
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عه*ح*-

Iدية'ا4باللف،ايات-باب"اوبالحبرية،يلأ-باب5اوبابل

نتكاأفماءلمايدلمما،اللهبابومعنهاهالقديملاحمماحرفيةترجمةإلاليست

وهوقعا.الخاصةةين؟دلامكانتها!ط4مدنالميلادقبلالثاكالألفمنذ

الفراتمنأليسرىالصفةعليوتقع،بغدادعنجدأكثيرأيبعدلاالآرْ

الحلى.وبينبينهاالموصلالطريقعل

سبققدكانإذال..ألا،يبةهندكاثيربامجسليةالحائبماخرارزائر

ولكق،ولخامةعظمةمف4!ع!تكاوما،تاريخهاووعسكلالاتراءةله

تعرضتماوكثيرا،اللبنهـنالطوب!حمهامبا؟ذتفقدالعذريلتمسأنيلبثها

أتحطيم.واا)صهملبأعداؤهافيهاوأكلوالنزواتللحروب

جزءتاريخوفى؟ا!البلادزاريخفىبهيرارا،دحمورادمدينةبل؟العبت

(م.ق681-705)سنحاريبالأشورىالملأثعلاوقى،آسياغربهن

تخريبهابعدبأسايجروأ،تاهامخريابها!ءأخرىبعدبثورةتقومكانت

عنهافرأنبعد،بالمياه!طهااطلالهاليغرقالقنواتإحدىمجرىمخويلمن

هـتدأعية.أطلالمنوكومةخرابافأصبحت،أهلهامنإقىمن

الميلادقبلالسادسأ)قرنفىأىنيةالكلدايةالامبراطورفىصرولكن

عايهافأغدقإلبافىلححمتهيجعلأن(نبختنصر!،نصرنبوخذ،الملكزرر

.يشيدهمالهظمةحبهفىأسلافهكلوفاقالوفيرالمال

وعليالحفاثرعنهاكشفتالتىالتائج!؟ابلدرأسةعنوممادرنا

بهحدثتناوما،191V'1899أعوأمبيننيةالأ،طالبعثةحفاثرالأفرر
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هيرودوتوبخاصةدماءالةا،ؤر-ونءنهـا4هاقيثم،ةفىممهايمةالقد)قثاألو

هيرودوتر3ذ.دددالمبؤ:ا!054عامسوالىا!ينمباووعفزارهاالذى

وضممهونستةطودورص!امجيطو،!سبعلهولوصطىءثيدةرتهكاا!أب

جياد4بعصأرتجررهابةءكأءليعت!صهمجيثاعالافمنكالن9ةدَسم!أها،مهلا

الفراتجافيعليكانتأنهاالمدينةتلاثءنأيضاَونعرف.ؤوقهتجرىأن

المادةهواللبنالطوبكانولما.ل-صصسجانب!ثات"إإصلوكان

الملونبالقرميدالجدرانسطحنصربوخذ!سافقدالبناءفىا،ستخدمة

يعا:وكان.4اكلمةلرسوماوء)يهاوالببضاهاصفراءواالزرقاءلألواناذى

جصذاتشاهقةزقورةوهوت!اء4ارفىيةساىإخاء12كانةالمدتء:ازل

كبيرةئدةها4زروسكاشكاكابأنه،هيرهـدوتءخهقال(!*كلملوهات14ط

إ-دىليصلةفى4ءابتنامفالزخات4مخلصبري!رسأيضا4َوفي،الذصبهـن

الذىالدن!اعجائبإ"دىإلرابرجهوذالمث.الإلهزيارةرط""ب5:ات)دطَ

ألذىيف!لاعصدخإللألهد!عمأصءلهفىمو-،ثكانوالذى،*ىء4مة!بقلم

؟قطر4ا!لمقالهياَ!؟ينالمد؟:4يمثقوكان.القديمأالعابلادجبحفى1ِاشغ

فيهاا،دوناله!هـيدمنجدران4-دنجاوءلى،بالأجارعصصوفح"او

فتزاىاالمثهيرةرت!ثعبة؟واالطريهقآخروفى،أيسداَينوعشرثةمايمثلما

أقاموقد.ناتالحيواورممسومتية)أ:جماالزخارفذىالملونلقريمدبانماجدرا

هـتوجدوههافيهوضعواعشتربوابةمججمبوابةنك)ربهترففىالألمان

ةا!بابرتخ!منالشماليةالناحية!نوكان.هـغازال،ط.!اذجاو!نصوليإها؟قا

ز"ر!4القنانونأحسنالذى،قصورهأجملفوقهانمرفيوخذأقامربوة

ءلم-دألازلتحبرمنالضخمةالأسهصدوأقام،نهوجدتاأرضيتهيينتزو

ت.هأخرى4جبنصرنبوخذشيد!رالقصذلكمنمقربةوعلي.هل%دم

ى،البعضبعه!اتملو4:قاتمةأهـ4كَاؤتولمعلقةا!قلحدااوهىالعالمشبماءجا

يىكةطقةاوضعوهاعلاأفىو،أمتريئعشروحمسةمنربية!ملىإعهاتفارألعهو
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الفرأتمياهترفعفتوكا،الكبيرةوالأمخاتالزهـورزيهاسواوء!الطىمن

إحدىفىلقهفقدإنشائهاسببأما.اشالمب*اخلآلاتبوأسطةإليها

عليمعتادةبهنلمإىأالفرسملائاة!!اكلقتزوجر!ننبوخذانالروايات

نأفأراديانما9ووزهوربلإدهاخضرةإلىنفمهثاتتالعراقجوحرارة

يجلى!كادْالتىيقةالحدتلاثأء-لا.وفىالمبنىذاكالافيكماذلكعنيعوضها

ويشرفونوالهواءلْأزهاروابالحضرةيتمت!ون،يهاوجوارزوجهمعفريا

فىاظرها.الطرفيمتعونوالمدينةءلىءنها

الحياةمنهاواستلوافنهبوهاللفرسقليلبعدخصمتاىاالمدينةىتلاث

الشامخة.ني!بمايحلالحراب!أخذ*انأونأاعاإلىيداَروَارويدتنزلفأخذت

وأعصال!ثرقفىطصيعاص-4منهال!جيأنأرادالاسهكا:درجاءذ!ىا

عفنقاضالأيرفعوابأنرجللافآعشرةوأعصمنهاتيممالإصلاح

وماتت(أجلهوافاهحتى.مق333،مفىءا!ْالاكللهيقاربيمدولمنيهامبا

أحدقوسساويهدفلمبالمرعا*بللياكانالقدتوكأن.ئهاإحهإفكرةمعه

"قمااليلادقبل312لمعافىالعرشويعتلياقا)حرفىإتقرالاسمكندرقوأد

ذلكوكان،4ؤلساومدينةوهىالدجلةخهـرءلىجىديدةعاعةتشييدفىفكر

.أخرىصةالخرابأعاحمهامالحنوبابلأهميةبانخاءناإيذأ

المباثن5القايلةأجمقيةاولكنمجدهامنشيثايرىاليومزأثرهايكا*ولا

ذاتبلبا!تلكأنيمصدقلا!هإ،خالتارأحد)ثإهر!ذتوالخرائب

بذكرهسارتماالدأ"امجاش!من-وتالتىبابل،يضالرالواسعالصيت

ام!صوء.تكاوالتى،التوراةفىاتوعصأتعسذكرهاترددى)أبلبا،الربهان

عليستبقىذ!راهافإنخرأبهنأصابهامه!ق!لو.ؤيمفيالعبرا!مهي

التاريغ.صفحات
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اطوريةلإمبىاعاص!ؤنهوى!وأخرىز!ص،ذبخواإلىنَالاولىنتقل

وهخاك،الموصلإلىنصلحتىابلاداثهالإلىالمرةه!قفلنصعد.الأشورية

تلمثلب!ضهايطودالأثريةالمنافقمنكبيرةجموء!ةنرىهـنهامقربةعلي

أيامإلىالةاكأ-4إنجيتهأتاريخيرجعمنهاو!يحرالصراقختارنجرإلىحسونه

.نوىْو،وأشور،نمرودو،خرسبا*مثل!الأ!فوريةالإهبراطورية

لينهانشأوأوأ،وال!صهورالمعابدأثورملوكفيهاوأقامثاربالاَملأىنهاكا!اأ

.ىو!ب!نعليالآنوصفناولنقصر،الطرق

!شأنهاكافىناsفىنفحانببثارهاآءننتحدثانقيلولكن

قيالرأجالألفعةذأىالسوصىالعهدفىكبرىأهو"4ذأتغير"رية

فىثأنذاتمدتنةنتوكاحمورأفييامأفىبأهالاعاصةيفاَأ!توكا،الميلاد

حمورافيمدينةةلابامخريبهبعدبهايحكاسنحارامتمامولكنالأشور؟ينعلأ

عصرهاالمدينةلتلكهيأالذىو-5جمالاتفوقهاعاحمةبناءعليوتمميمه

الذهبى.

دجلةنهرضفافكلومعابدهألحكومةودورقصورهسنراريببنى

للنهر،هـوازيةكايتأىوأ،الملكذلكأ،كمأهاالتىالأسوارطولوكان

حوالىنتفكاالمدينةدأنيالأصوأرأماو!مفهـيلينمنيقربمايبلخ

د-طةميا.منالجديدةعاعتهتشربأنيب"نحارعليوعز.أميالنيةثما

أبالمفالأنهارميا.فيهالتجرىدلة15ؤصناعهو!اةنشأفأالصافيهغير

ثارآعنالمدينةتلاصاخرائبفىاطفا!وقدكث!فت.عذبةصافيةالثمالية

،الإمجازحدالإتقانفيهالمغضخمةتماثيلبين4الأهصءنجانبأكبرعلي

الأقواسيقيهونوكانوا.وللحربللصيدلم!اظرالحجركلشوةْنمبو

الزاهيةالألوانذى"جز!ابالطوبجدهـا!اويهمسونالةمورمداخلءند

إنسانية.رؤوسذأتبهيرةلثيرانيل8تماالجانبينعليويقيمون
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والأرمنوالأراء*ايئ-ايئالكَادأْنرىقهمصره"درانعليالقالصوروفى

يينهتزرثواستخدم،حصينكا*ي!ملونصوروأهلكاجكله!هـلأو؟ن4والفا-!لب

،را"،ألاوأمتنل"أولأخشاباأنواعثمنوأوالح!س4والفصالذهب

ترب)أضخمةاقي-اذإ!وقامت،اعصصةباالمطرزةا-تاثراعايهاوءلةت

كؤوسيشةماتحصلالمرعرومنإماجأ!نَاأ؟ةطرقحلينتوكاالأبواب

لايصارعهوكانناأفيضأللأسودكفضابرأءت"يملتماهـخا!.تكاكا.لأزهارا

الحداق:أقام.ثلهيماثثاالحدتمث!يالتارتحرفلمةل!،الةديمأا!أأفىؤصر

مفجلبمااىألزهورواالأش!رحولهاوزرع،كبيرةماهبركةفحماوحقر

انحتافة.ناتاو*طافياوأطلقاليبدةالإد

وكان4الأسلرهـتءلىع*اتكبيرةع!اَأ!توىكانرص!مأاو)حن

4تجمجوىفَانإذ،حال-)أراةحفاوءنثلتيامنأمهوماعليىو-و!

بده4-هـتمواالقصسورؤأقاموا4سذءلىبعدهءجامنوسار.ءظممة

6يئْةةأ!ساإعلو!هـناىنتيرافيانجمع!كتبما!ه4!اخإقماما"نيبالباهـأشور

الكافيمناْلوأحعإ!تكتبكاجت،4-،آلاوأساطيروقصصهـمبهموآدا

(َاإفىأينءشر-*ينو1)22ر...ءلىالةءسلكذب!اخرفىءثرقدو،دروقا

يطافى.أبراالمتحففىالآنمحقوظة!ومنها

وفى!ىطويلاتسته!لمقأثسا؟لا*ت!فخأ)أىالدولةهذ-ـهوإعن

با.خراوأصحت،:ؤص!ورهامدخ!اقىطمت،الفرسءلم!ا

منعايههاكانتقيصورلايكادنيما:وىئبضرافىالآنتبولمنان

َاجزءأوألكبيرةا!ظبيلأحديرىأومعبدمنَيابةاك!نافيرى،40وءإمجر

لندنأورولاستكاأوالعراقفىسواءا،ةافكاينورءنإجنو.كلودهن

خوىعنمامةْءنأدكاثحرِيدركؤالأصجالمتحدةالولاياتفىأو!81برأو

لهما!أننسىألأفيجبلملوكاهؤلاءقسوةفىالناس.أىْ!اكامم+ـهمو.وهلموكما

.الراقمدنيةاللهوحيا،"يخوىعليْوسلاماللعليفلإم،الْاخرى
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*صكلهحلا

العربيةا!هوريةمنالمظلىالإقليم)سورياةط!رخعلينظرةألقيناإذا

المتوصطالأررضوبالبحرالشرقمنبالراقاوصلتد!ؤنراها(المتردة

الىوبممتمع،الشمالفىالتركيةالحدودخحدودهاوأشتركتالغربمف

أمماط!وذأخرىوبعبارة،الشاهـمةالعربيةالجزيرة!راءط3بتو

إكليتأثرأنإلاالموقعهـذاثللهللديمكنولأ.مختلفةوحفارات

صرأعم!دأنأإلانتصررهأنيمكنناولا،حولهالتىالأممفىيحدثما

قتفى،نية!مونتصورأناولايم!المدنياتلكإينوحردوثقا!قصجامى

جمها،ألمحيطةالمدنياتإحدىمتأثرةالمدنيةتفكتكونأندولنالأوقاتمن

مصر،مدنيةأوالأقاغمولمدنيةأوايهرفيبلادعدنيةأكاش!صواء

.المدنياتمنغيرهااوإيجةمجرمدنيةأو

توافرتأنهمنلرغمفبا،ذلك!زيدهانجدالقديمتاريخهاإلمىارجعةوإذا

واستكااعتبغيرهامتأثرةعصورهاكلفىنتكافقدالمدنيةمقوماتكللها

ذلكهـقتكونوىالأخرالحضاراتوبعضيمةالقدحفاراتهابينتمزجأن

.السورىالفنيعرفبهاخاصاباأ!سلموالمزج

و!ما،السورىالتاريخأوالسوريةالحفارةفىأبحرأثرعن"لمناو!ما

الصحرأءفإن،ءليه!اية!والمصالراقيةالحضار"!نأثرءنالحديثفىبالغنا

ثهالفىموق!ابمياسورفإن.تاريخهافىالأكبرالأثرصاجةنتبيةكاالر

صورأقدمتتبيةالرثلالقباءنلكثنختجعافىكانتالعربيةالجزيرة

عايهمهاقصتإذاالحياةنعمةإليهميميدماوأكارهانجاكافىيجدون،الاريخ

تكسرتاو،الأمطارتنزلفلممت!اليةسنراتبضحالجدبفأعابهماللإمة
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منموجأتيأسور%لىبصلنتكأ(الرصليإلىأهاثالهْيصطرن!اسدود

شأنهازالوماالتاريخنجرمنذا!أثرءذاوكال!!حينإلىحينمنئلالقبالك

.أ؟ومحتى_هاحدإلى-أيفا

منذأنهنعرفو(القدمفىموغلةعصورإلىالقديمياسورباريخح"ريو

المدنيةمنبهيرةكوجةعليدويلاتفيهاكانتا،.لادقيلالثا)ثالألف

الشمرةرأسأوالفراتعليالحريرىتل!لالشرقيةالناحيةفىصواء

ن!صوالمدنيةأَمنبهيرحداَيلتينالدوتينا5ءقكلبلغفقداللاذفيةشمالفى

الدينفىسواهمنالإدماجاورهاعليبعيدأثربالذاتالشمرةرأسلحفارة

الكتابة.فىالأسبرديةاع)خترفىأوالأدبفىأو

حروبنصوصوترأنااايلادقبلالثافالألفمنتصفإلىوصلنافإذ)

بينسيةLول؟دلاالمراسلاتأوآشافىيةالمصرعمض!ة4الافى!رةالأسملوك

جدرانعليالمرصومةا،ناظردرصناأو،اي-!م!آوأمصاءوملوكمصرملوك

َابهيرشأواالعصرذلكفىبلصتياصورأنفىشكلدتخاييثمصرافىطيبةبرمةا

يشملكانبلمعينةمنطقةأوبلدعليقاصراَيهنلمذلكوأنةيل،د،امن

أتىالمحدنءأولنهماالنمهوصكثيرلتكتنااءؤرءنهدفنا؟صا*و(اليلادكايا

حتىا3!ابالأس!اهومرمرو!اَا!خبمازالءخماوكثيرالعهدذلكفىمممةيتكا

.ملبوا

الأرابيناوالأهوريينعهدفىسوريانىشر3ذلالمجالسعولاية

الأشوريينيدعلييبومخرغزوهـنناالاهـاأوباطثيينأصطدامهاعندأو

وبخاصةنافىأليوالعهدفىنيةناأليوبالحفارةحصاركاتأثرأو،الفرسأو

عهدفىلهترضتمااو،!ةلممهدوتيالدولةوتأسيماسالاصمكندرغزومنذ

التىالمناطق!اعليحديثىولأقصر،ذكرهطولأصذلك!إن!الرومان

زيارتها.يمكنقا!ممةثاشبآتحتفظزالتما
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علييوجدلابهيرةسهـرية4مددنجردانداتد!قفالآثاربقاياعنزأها

العصرإلىي!ودتاريخهكانماالأفىوعلثمةالقاالآثاربعضمنهامقربة

ها!صووحلبمشق9مئل،!داَذلكمنوأقدمبلوالرومانىأليونافى

كشقتوقد،وزالدروجبل"-ورانء.:اطقمنوكثيربصرىووتدعص

سوريامتاحففىالاَنصروضة!وفيما4،0الهالَائارأمن؟خيرعنَثراطفا

ئمةالقابالآثارغنىالمعاطقأكترأنئير.وحلبدمتنق!حفىفىوبخاصة

وص"ة"دث،م9القاافىصصلا"طف!ضضصتدعسفأما.بصرىوتدص!

ؤاليلاا!يشر3ذأأنأحببصرىءتالكلمقبل:دكان،بصرىعنالآن

كَاْتو،ياسهورتاريخفىهـاَهاَادورالتاريخ!رمنذدثقلعبت.قمتنه9ءن

لذىاى!الو!مبدهات.تموالفلسغةلافآزلإثةقبلالأرامييند!ءفى4صا!لا

وجزرمدإينأ"-داثكثيرةوبعد."9هد"السورىللالهمشيداَكان

مولدقيول111عامفىللبلادعاحمةأضرىعصةأعب"توتخريبوتشييد

ء؟ليماتسغابفأخذت،لملكه4ص4ال!اشع!طيوخساهـكال!جءخمدماالمسبح

بصبحفلمالرومانىالنزوجاهأدبيةْمدبا!ملافهاو؟فيتالإءرتق!4الصبغة

اكزعصوأ!،والغربقالشرملهقاتح:صأ؟لبس!حليالسور4،صثقد

12وأهودكلشقفىتقومالكاخيرةبدالمعا؟تكا.احا!أن5الجزءهذأفىالتباكأة

ل!صراءجاو،رسوالأابهاقيطنطصوازيماوشيدت،ثفىلداترجومبد

ط،و،ترجو،هبدمكانالم!مداتيوحناالقدي!4كنبورنيتاليزْبى

مكانأى!سهن!،امنبةمقرعلىلثادضاملكهم،عةنالأمويوجىررإثا

ار.ج11الأهـوىالجاولحا،سيحيةوالكنيسةالقديما،*جمد

،كاالمسجد"ولالروءانىالعصربقايامنآكثيردمشقزائريرىولهذا

تترضلايث*لأحااأنهـذهءنغمبالرولأسو)ر.واالقلعهىفَاصإأ؟اهبقاآيرى

"وا.وماهت!هألبدمشقثارالاَف"!إلىللاشارةمصطر؟ئأإلالالتاحف

مناظروعايالفراتصاطيةفيهكنيسيرىثرهـأنلزان!ميوزارألاَخرواءن

48

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عثرالتىالآثار!أمنوهـو،وحوادكمالعبرانيينخي!أتءتجميلملونة

متصفإلىتاريخهويرجعموصوء-4كدرةَاِظصورياأرضفىءليها

.ىد!يملاالثالثالقرن

ولنت!4،نيماتهاومدثارهاآوأهميةياصورريخ!اعن40،ةداذه5تكفيخا

العاافىراثَالأسططقأممن4منطةلترور"وران؟لادفىأبئوبفىو

يقطرعلىالتجارةصاكز!أمنكَات!إىأى!هب4مدفيهىلك.العري!طه

!و،أكوسطالألمضر":ااوسا"لىد"ىلاالمحيطبينأ)كبيرالقواؤل

الراهبةيهابلوقا!ولمعصبى:هواللهعبدبنكلدناسيدزاتهااضابصرى

كانوإ.خديجةللسيدةقيارةمخملىقاؤلةهعأخرثصةزأرهاثم،بحيرا

فىاسثاوردفةد،الكريمي:)ازتارةمنأقدمءآدإلىيرجعالقديم"إرفيا

منهامةنةمدا-4داوكا،ت،عامبألفىالىمديةالةالرصل:ؤالمصريةالآثا!

وكانتأليونانءثدوفىالأرام!كنعهدىهاماََا:ر*ولبت،ا-وريةاالمدفا

فىاواشصطةويرةلجزاجنوقمنجاءواالذينأ)نبطدولةفىهامةمدينةزانى

عصرفىالكبرىأهميتهاىس!:أنتوكا،لهمعامحةبطرا4ءدتةنتوكاثهالها

نءكثيرودخل،لحكامهاومقراَبيةالعولاولايةعاصولتأصب!بلالرومان

الهربىفيليبأنوا،رجحالهامةا،ناصبوتولواأرومانأخدمةفىشمطأبنا

هـنالأرجحعليكان4مهلادث243عامفىالامبراطورمنصبإلىوكلالذى

موأردها.فىوزادؤدرهـامنورفعبشأنمافاهـتم؟صرىأبةاء

قالمناطمنبصرىدتأحالمكاْأنق؟اهـذأإلى4المسيحبدخلتوعندما

نواكاوإنهمخصوصاَمسموعرأىاققآأسهووديورهائسهادكناوكان،مةالها

منءيرمبينوبينهموكان،المسيحب"الدةالوا،4رمي:ط)اةر3فإصبينمتكل

على،الشديدللاضط!اددينهارجالتعرضويلةطوم!ازعاتالسوريةا؟لاد

ا،بالأ*!ئا.بعامصإأالقرنوأوائلس*السااقرناقىس!"ألا

الضهأسنةقبيلة،حولهاومابصرىفىأى،!صرانإلادفىيقيموكان

اعت:ة-وا"مياله!هصرجنوبىإلىوترصوالنامنالأصلفىكانوايئالذ
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الغساشةهؤلأءثاريخمنولهسرف.الميلادىالرأجالقرن؟خرفىالمشحية

زارالغسانىالحارثوهوملوهلامأحدوأنبالروممتصلينأنمكانوا

ذلكيختاتفىأبهيرآدوريلعبونأيضاَالمناذرةوكان،543،مالقسطنطينية

.الإسلامظهورد!عالإظيم

حر!د)كاثاهمماأكانبمارثنيةالور!ثلاَامنَابصرىكيررثا1لناحةظتو

مقريحئ3!لارمحتةظاَزالماوالذكط!1خربلدفىَانظيرلهفيدأنقلالذى

وأينما.حصدواوقتفىزائرأ0401،منفىألجا!سيتسعوكانمهروْ

الرومانيةلهاماتوا:القصو!المعابدبقايايرىاهب!ارخبينالانساناتجه

هب،الرااييروديرثيةتدرأالكالْا"صاوعلي!ئمنالكنالكثيرواوالقلعة

ومدارسوهـاجد،وامعمفالإ!سلا.يةالطكائرهنكثيرف!ثاظم!كا

ناحيةهنالإسلاىالتاريخفىهامبهـمادثتباطهواشناحيةمنالمكانلأهمية

لها.السلامعليهالنيزثأرةوهوأخرى

906عامالةرأمطةاث"اهماعندقويةبةضروحورانبصرىوأصابت

،جارةنقلورغمالزلازلورغمالتخريبذلكرغمولصن(ميلادية

!ط!ـهزالماالقدقينيمطمباكزأأنورغموغيرمادمثهمقإلىثارهاآ

ظلوهاالآن-!تىال!صوريةثارالآهـيةمد4:ءكشفتما%ن(بالْانقاض

الأثريةا،ناطق!أهنبمرىلجعلكاف،العصوراقدمتذمكانهفى

العقهـدذلكفىايةا)خاالدررإحدىفهى،إشرقابلادفىبالزيارةالجديرة

تدمروهىياسورأرضفىأخرىدتةعفالقا"مالفصلفىوسنتحدث

.الصحراءعروس

"حى--حص
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**4

"تدص"هىثلاثكلعإتيرددالشرقلميلادىكانالث)اشالقرنامغتصففى

فلبتا،يرأأوتدعصفأما.نجاءلزاأو!إيا"زنواك!لمو"أذينة5ومدكها

!الطرتصتصففئا-وريةأءار"هصلاثيالفى"مع)اىالجيلة؟خةالمدتلكإلا

والتجارةالتوافلطريقعليؤصبشلرتْاكوالتىالأب!يضوالبررالفراتبين

د-*زأذثخمةمدكهـاوأما.أصسراهأءروسبرق.تكاوأك،العيدذلكفى

نحازفا،وأدرومانالقرسإكيىانزاعاهـق"ولهيدوركانمماالاسةةادةأحسن

!لك،سهابور"ؤثرمنقىكاتعسدماالممصاءداتأكبرلهموقدمالرومانإلى

المدنونهبالرومانيينوهزمياسورإلىبجيرشهتقدمقدكالنالذىفارس

لقبهسْنو)و)مخذشأنهفعلاالفرسمنأذينةن!تقمأ.أهلهاوأذلأسوريةا

وأتجهاحراقأمن"زءاَا"تلحتىشرقاواتجه،ما!يوهـحأخذ.طك

.أْنمىقدالأعسأنالناسوظنغيلةوقلولكنه4أرصفيعاكافاسترلىثيالا

،كانتصزيةب"أو،الزباء"أو،ببازنو"المدكة4تأذزوجةولكن

أ"ناءاث-وزلالأيمنالساعدوكانتأ)شكيمة؟غوةيمتزلناللافطالنسوةأولئك

.ا!نإاءلىء3وصيةالباةحملتقدمتماسرعانولهذا،حياته

اخدروأتدعسلاذلالالعدةي!دونالروءإنأنباءالزأحستماولأص

جيض!ارأسعليوخرجت،ءنهمالشرق؟لادتخليصعليوحممتلحاصتيبها

ياسورنهتبراطورية51ت؟وكخاطفةسرعةوفىالروكلانبيوشكلتفعز

.اهنالجلاإلىن!قألروماواضطرتفاصولوالأومهر

فىباتتقيأهبرأطورةإ*صحأنلبانأو؟الرومافالامبراطوروأدرك

عدأدباٍأصو!ذا،4")ءتدصتقضىأوتدصعليقضىأنإهـاوانه،،طر

ov
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حث!هدهافىجيأولط4.تبشلوأ،يةورلامبرأطاأفىاء!يممنابوش

عدةفىعليهـافانتصركيىأتدصأبقواتالقحيثآباإلىرأسماعليوسار

لواص؟لذلكعنديقفوا،"صق2اوبعض4ؤشلاجافىب!ضهـامعارك

المدكةوأسروحاصرها؟ف!ه!اتدصإلمىوصلأنإلىالصرراءلصيرهـفى

هىقامتوأ،هس!9ءوكبفىالنفس3سيرةذليلةيرلةصأضذهطوبيانوث

برِجضرأطرببلكأثناءتدصة!تمدنالو.مابت-ىرومافىنجماوا

ثارتماعندألزهـتمنأخىرىفترةد!؟كانناالاالذىالأكبرا)ضررولكن

واتولمطأخرىةمى؟إنأورإيهما9ؤمائةالروماْالحاهيةجنودوقتلتينةد،ا

والحرقالةقلءتمر43.أأشتهتهماكلأوي!ة؟أنلجنوده؟اخوأعلها

فيامنافى!اوتحقط2أهافىازلقر"أوبدهامعاءتاكثيروهدم،و)تغب

انحتلفة.البلادفىرزيقاليبيعمرجالهامن

!صتتماحزلم؟عدصأحاقتالتىالحقةإتكبةا!4!الثاأورليارْ!ةجتكا

اش3صووأفلللةصخيرةمحعطةوظلت،مجدهامنشيئا!ستبدأد!ذلكبعد

منعشرالثافما!لافىالوليدبنفالداحرشاالقائدفتحهاحتىللتجارةوويازا

ميلادية.633عامفىأىالهبرة

بلتدصزار1قىطيمفىالسليب!و-دهاأورليال!جبوشتكنوأ

ل10ماورءله!4كاذلكورءأ،انحتلفةلزلازلأأهمها،ضرىملعو)هناكتكَاج

آخىرالثافىصوانءثدفى4!أبق"مءلىثارتماعنديبتخرمننةالمدت

القد!4معابدهـامناحثيرأفاناطووتأثيرالزمنعوأولورءلمخافائهم

تإمازاوز-خارفما4"إعاسوارهاأوةاسقةكلدص!اأ.4.فى؟أإمفروت!ط4قالزاما

منهو!لبكل!تةعحدثوواقفدأرمن!!التدص؟تقوقد!ث،نهاجدراغلي

6يئْ.التلافآمنذوصضارة4مدْ

وابوأب؟باءوألزأذينةأيامقبا!)لمتدصوجىوداثهنايهنألمولكن

ال!نعانيينهـنأهلهأكانواأدْونعرف،قديمةمدينةتدعرأنهوذلكعلي

53http://www.al-maktabeh.com



عثرألاسعالةرنإلى4تاتفيح،ريأثرعليتنة\91لك!إإإشارةووردت

تاريخهاح-ريالىالأشسوريةأكصوصفىإضصاأذكرهاوردكاالميلاد":ا!

،الأرا!ونذاكإذيةطخهـاوكان،لادالمبقبلعمضسافىادىأقرناؤبلهاإلى

تعظلمولمإدةوافلطريقءفأصغيرةواحةالقرونلكطمدةتْاكودكان!ا

العهدذإكفىأهميتها9يااز*أسبابمنوكان.الرومافىالعصرفىإلاأ!مخا

الأولالنفوذصاحبةفأصبحت،والرومالةرسيتىامبراطوربينتوسطها

ر":أاإلىطريقها!قالأقصىالمثرقبضاخبهاتمرتماكاءندالجارةفى

لبطراالروهانوقىمحليمالجنوبفىالبططكزوالبعدالمتوسطالأبيض

التبطرةتلكءنعفية؟إحاأربنون؟وناُلتدصكان.الأردنشرقفى

عليبهليس*طروادآقوجيماشاَلهمفأنشأواالة-ثأفلطرق"ايةعايهموكان

سياَةايستفيدونايهففووءر،لرومانالقينمتحانواوكا،أءالصحر

،القولسلف،كابأذينةالأعصوصل"حتىبلد!9خمنهـوواقتصاثياياَوعسكر

وزوجتههووكادالبلادمنجاور.ماء-لىنفوذهبسطيخيرهـفىإلى

ها9وءوارتهاصحؤواوحشدبالمرعا*لهمروماوؤوفلولافىذلكت:!برحان

عايهم.للقضاه

4لي:ءدنما.فى"4يرىْدَالاهاورينفين.هاثاتآبينلناجوالاَناد::أو

"ذاةوأحدتركللموهوءرة!هاالكاولنماينفووكليومترأسوارهاتبلغعيرة

يوجدوكان،منازالاوأ!13ومنشاَ*حابده!!وىالذىالمدينةقلبهو

.لسكاناءن)دكثيرفيهايقيمأخرىصواحىالسورجخا

م0011و!غطولهبالأحجارمصصوفيلطوطريق؟نةالمدوسطوفى

مفارقفىوتةصم،اخرىطرقمنهوتتقرعالأعدةنبهجواعليوم4ب

لنصر.اأءلصاسإطرقأ

ءلىتةومنتقاكاا3نالأهال"ن)ءوساإيرا(أن)تدعىئرلزأيمكنو

المعبد4وبخاعص4انحتلةبدالمعايزورأن4!مي،كاالتبطرتحواْ؟بهاجوأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العالم!ثات1أروعمنقيثمتبروالذح،ل!بللالهمةاماكانالذىالكبير

السدوفى،جدرانهومتانةاعطتهمختودقة،سبهل!جبيمتاز،وأجمليها

ذولوهالإسلامجاءثمعشيسةليصبحالمعبدأ"ولولحامسالقردطا!قالمسيحى

.مسبدأفأصبحالميلادىءشرالثاقالقردنفىأخرىعىة

ء*بدوهوالكبيرا،بدمننالماألزءنهـخهينللم!آخرمعبدوهناك

فكرةوي!طيناجمهالابأسحالةفىوهول!طواتأ!ءيىأى"شامينبعل"الاله

العهد.ذلكمعابدعنصادقة

المبافىمنذلكوغيرالضروأقوأسالأسواقوبقاياالمعابدوليمت

منكثيرعليهـناكالاكأون!ثرفةد،تدصثارآمنفهالك!مـهال!امة

عنأهمي!افىتةللا4أ،ديفحولأضرىثارآ5ناكلكنو،المنازليابقا

المديف4قكجطتتميزاىاالتدصيةالمدافن!و،علياتزدلمإنالمعابد

.راتالحظمنغيرهافىوالتنظيمهذهـالهندسةأولكثرةابمذهنرأهاولا

يطدقالذى)دكانفىأفىها،ةم"اومساصاتفىنفأ!ملاتلكوتةنائر

منافيتأأ،دهاثلاثةأنواع!و.القبوروادىونألمحالسكاناعليه

فيهالتوضعاُمكنةالجدرانةبجو)فىتحيفروةسد،أهمدةفيهابعةصردهة

كلهياعليناأ"ياومجتوىمضخرفاددافنهذ.وإمض،قىالموتوأبيت

الديية.الطقوسبعضلإتامة

علييحتوىوالأرضغتمحفورأالمةابرمنخرآنوعا"ناكأنغير

مننمفياَتمثالأت!دمكلأماميضحونوكانوا،الموىفيهاليفعواأقب4

وبعضالميتتملكاملةشطظرنرىناوأحيا.صاحبتهأولصاحبهالحجر

مناظرالمدأفنمنالنوع!ذاالأولىألردهةفىنرىماوكتيرا،ئتهلحأدأفر

الرومافية.أواليونانيةالأساطيربضترلملونة
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تفعةمصأبنية!والأبراجباسمفور!ملاالضوعهـوالمداذنأنواعوأ!

طقاتهـتلفتتأ!وبرجاخمسينعنالاَنما9عديقللااكعطقةفىمتناثرة

خاصالزعوهصذا،آوقىابيتتوالوضعتجاويفنهااصد!وفى،عديدة

الأبراج!ذهفىأتاريخويرجع،بحضارتهاتأثرثالتىالبلادوببعض!شدعص

الميلاديين.والثانىالأولنينالقرإلى

وفى3أعإفىساهـمينكانوأ،ومدنيتهمحضارتهمتدعسلأهل!شلقدكا

وراءم")فوانهماإلاتهممدْتوزأ!زألواقدوادْكانوا،نتهمدياوفىل!قمم

التاريخ.علينرضااحمهموفرصوا،بتفوقهميشهدما

خاشعيقفو،بدهاوهـ!ططرقهابقايان!إالآنيسيرالمضطقةزاثرأن

اذينةحم،عندماقائماالمبافىلكأفىكانلقد.ء:اةيهاعنمامةأمامالرأس

فان،سنةا070و!فموحمما!ءمضىقدنهاهنالرء!إو،+اإالزوحكت

شعورهيغالبأد!ألزاثرإستطجولا،نأعليترفرفانمازالتارو-ي!عا

،والاحترام؟الاكجاركأوهمايشعرأنإلايصةطخولا،زجماالتةعيرفى

التاريخ.فىالحالدينمجلفىنههامكااستحق!فقد

"-.!ح!ى
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**حى

نقراالسوفيتىالاغادفىليتجرادمترففىالاَنذمحفوظرية*ءبرديةفى

مهمتهصفيهاقيحدث(لبنانإلىيينلمصراا)عنةد،أبماقامرح!ءقايربقر

ويقصجبيلأميرا!يففايصفو)محهءتاعبمنرحلتهفىلاكا!وما

برحلتهالمصرىالكاهنذلكقام.ممتعةكلناقفاتمنبيغماجرىماتفاصيل

الأرزخشبمنكتل؟مضلإحضاراديحميلادؤبل1080لحمحوالى

ضعففترةقيتازأضتقدمصرنتكا.طيبةفىأهونالالهينةسةلتجديد

ا!لو،الأدنىبلادالشرقافىعلىسياسيةساشلةلهاتصبحولمتاريخهافى

لينانوأهمهاالبلادولكفىودفيثقافىةوذذاتصمفماايامفىصىظلت

إذاإلاالأرزخشبيعطىأنيأىومهمرملكصلطانث:كر"بيلفأمير

شعبهيمانواأمونللالهاحتر)مهدونلايحولذلكولكنمقدمأ)فنقبض

القصةسياقمننعرفولكنناعليهلأحدسلطانأىالأميربهرو.بدينه

قصرهفىلديهوكاْثالمصريةالموسيقىمجبكانوأنهياَمصركانسافيهأن

بهاشتدعندماالمصريةبأغا؟جافلترفهالكاهنإلىارسلهامصريةمغنية

مهمته.فىلفشلهالحزن

أقدم!البلادبتلكمصرعلةأولبنانأرزإلىهذهـالاثارةولبست

،الميلادقبلالراجالألفمفذبلبنانمصرصلةنرفس!أْتاإل،نعوفهها

فىمصرىمعبدهنادُكانط4.رحبم!ملاءولدقي3000عالمحوالىوانه

خشبعل"ولهمعلعصور!أقدمصذمجرصونالمصريونوكان،!ل

فىسنفروالملكأنمثلانعرفإذالقديمةالدولةفىلهطلمموزادالأرز

إلىسفينةأربعينءنأسطولاأرسلالميلادقيلوالعشرينا-ابعاألقردن

M
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تلكبهجاهت!ابعضكتلاتزأوما،الأرزبأخشابعك،دتلفان

مضىرءمجهيىةحالةفىبدهشورصنفروهرمداخلامكنغافىئمةظالسفن

يسنة.وستمائةلافآأربعةهنأكثر

لعراقباتأثروقدانحتلفةاطصاراتبينممرأكانلبنانأنهنوبالرءم

اقوىيةكانالمصرالحضارةتأثيرانإلا،الأبيضأ؟حروجزرسورياوثهال

تارخعصورأفدمإلىألرجوعمخاولإذومخن.العصورفىكلجميعأمنها

أليناوصلتمنأقدم!الأصلالساميةالأموريينؤبا!لأننرىلهنان

الساحلاستوطنوا-أيضأساميودن!و-نيونالكنعاتلا!ثمأخبار!

.الميلادقبلالراجالألفمنذال!فافا

وبخاصةانحتلفةعصور.فىلبنانئجتارعن"!طمناإذاالحديثبنايطولو

تأيمكننالاالاختصارحاولنامه!ولكنالميلادقيلالثافىالألفأثناء

مفسكانهأصذعندماالقديمال!المحفارةفىلينانأثرذكرعننتجاوز

السيادةنتكا.لمتوسطابيضلأاا؟حرفىالتجارةيىءلامقانولوإسةيمينيقيةالق

،صورينةمدإلىذلكبعدفتقاتاولك!اصيدألمدينةالأعصء:دافىالبحرية

ترضتوهااحدأثمقو.صرلأناضولواالعراقفىمجرىكانممابالرغمو

عليوظلت،يفترلمالتبارةفىأهلهانشاطفانواحتلالحروبمنلبغانله

أيامفىوكرلكاليلادؤبلجالساالقرنفىالأشورىأ"وسمعأأيامفىءادها

.السادسالقرنفىالفارسىالتو"ح

الأبيف!البحرحوضفىالتجاريةالمراكزؤسسونالقيمنيقيون"-إو

طلمفىالظهورفىاليونانأخذ1،و،ال!ثمالىالانريقىالشاطىءعلىوبخاصة

الْامصانتهىانإلى!ثسديداَنيينواليوذاالفينيقينبينالصراعكانالتجارة

السياثة،ل!قلتآسيابلادباقىمعللبنانوغزو.الأكبرالاسعكندربظهور
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الفينيفينأيدىفىظلتأتبعداليونانإلىالأبيضالبحرةر!جتفى

"نة.ألفىغوالقدماهاللبنانيينأى

راله!جاءثمالآثاربعضةبفتركواالسلوقي!ن!رلبنادْعليوص

وبيروتاد!-صوصوروخاعةالساح!4مدنهبعضتق،أفالروهانى

ا،محبحية،انتشرتا!ذ،اكشلفةمناطتهافىضاثَالاو،مت،شاعَنالافى

مكانهافىأوداخاياإىوزضمرل4؟القددبا!ملاأخذتالوثنيةكلوحلت

"لال!اكنيسةافىا.نز)عااثرءقءيرهاأصابماإبنالنوأصابأسكنا

636عاميوليوشهرجاءإذاحتى،)داجنلوأواالميلادىالسادسالةرن

)&اطى!وكلنها!يها!ايسورعليالسيادةللعربعاراليرموكءوقعةوحدثت

تاريخها.منجديداضالبلادوبدأتالفينية

اثار!1أنندركأننسةطيعلبانتاريخعنالببثهالمقدمةبلكمن

مدنفىأقدمهاوأن،الميلادقبللثألاالألفأوائلإلىتاريخهافىترجع

،بيروتلىثهاأمتريهلو04بعدتقععليجيل)جبي!(التىينةمدفىعمةحلوخاالسا

يةسالمصالنصوصفىأحماؤهاوردتالنى،:توبيروصيداعورمدنوفى

مثلالمياهمواكأدمنضربةعليوخاد4والبقاعطراباص"خطقةفىوكذلك

معاسدشكدونهمكالبنانفىأليومإلمطئمةالقاالأثريةالمعابدآأ؟.!مابك

المناطقاقىإعن!دَالاولنتكا!،القادمالفصلموضوعشكود!التىبعلبك

ية.الأثر

الحرببعدالأثريونعزصةمنأفىإلهاثاأشرالتىجبيلمنطقةففى

-091ءعامحوالىاكطقةحكواالذفية!تيالمدأعراهجبانةعلىالأولىالعالمية

أ!مذفوجدواالسارقينيدبهتجثولم،سلمامازال؟مضماوكانمق1800

:آأمراقامنابعه2ولكنمصرمنأفئهامختلق4اتوأد؟وأوافىحليأ

الوقتذلكفى)جبلى(جبيلامراء.كانمحليأمصنر!وبعفه،)يجهبحرجزر

نجرمنذهدينتهمفىوكان،لملوكهابالولاءويدينونبمصرتاهـ-4صلةءلى
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باللغة!صرمدوذأحماءوعلهاا!ارهبعضعليعثرمهجمدالتاريخىالعصر

وسماثارلاَواالحليلكوصهج،يةمصرثهليكأأعليايضاَعثركااليروغليفيةا

.بيروتمتحففىالاَنظةمحفهن!فسهالمكانفىعليهاغرهامةفيني!4ثارآ

المخرفىتةا،نحصالمقابربعضينورأنهخ!مي،بيلمةطقةئرزاأنالا

رص!لافىأقيمتالتىا،مابدبقايامنوالكئيرالمدينةأ"-واربقاياريرى

.الأخرىالمبانىوبعضالمسرحملالروماف

وكان13وحفارا!ت!اجتومركزليناندنءأقدمجبيلمدينةكانت

)أبحرصاحلعليسواءالأخرىنيةاللبناالمدنعلىأثربهيرودياْكالمصابدها

موفحفنزورصيداإلىولنذهبجبيلالآنولنترك.البلاددأخلفىأو

الأههقيمن!بجاأكبرعليثارآعليفيماءثرالتىال!ثهيرةالفيذقيةالجبانة

كلمبدبقاياترورأنأيضاَيم!نناوحيث،وغيرهاللوهـرف!تمإلىماتوالتىْ

(!صادوْإلههمذلكبعدالرومان4ةيمرأىالذى،أكأون"ا!فيفهفالإله

الفينيقيةالنقرشمنءلماكثيربا!ائراو-ءاقالذفيالعلاء4فيعثروالذى

انحتلفةحفالمتابينتقرقتالتىثارالاَمنذلكوغيراءصبواز!يلاتيياوبةا

بلاد!أومن،والن!وذأتجارةأفىصيدأمنافسةعورالىألاَنولننتقل

قيارتهاحفىَاكبيرآدولعبتالتى!فةوالمد،خالتارءصور"يمحفىلبنان

.الميلادقبلالثاقالألفخلالمصر

بناضرولويمةالقدفىالعصورالمدينةهذهفيتارعنالكثيرنعرفرزطإ

حيرا*!،!لمنعرف،التور)ةفىعنهاآعثيىنقرأنافابمصراه!اصعنصفحا

ومهرةالأرزأخشابأرسلوالذى5داودبالمكوثيقةصلةعلىكانالذى

المدينة!هذهأهلأنأيفاونرف،سيمانهيكللبناءالفينيقيينالصناع

مةربةعليالشمالىإفريقياثاطىهعلىجديدةتجاريةةرم!تسمأ"سوأالذفي

با3أليونانعرفهاالتىالمسبشمرة!و،ط!نمأقدمة!:ثدمخراثبمن
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ءلى)نسيادة"مازعتوالتى،قرطاجنة،إاسمالرومانو!فهأ،ض!رثم*شات5

.صورا3لأالكرىالمنافسةأصبحت!فيمةالقداليونانبلادمغالتجارة

للاسكندرءقاومتهاقصةهنعورمدينةومناعةقوةعليأدلوليس

نأالشرقبلادفىحربيةقوةأىتمسةطعلمبيهما،ش!ورص!بعةالأكبر

أماهه.،تقف

مياههمختأكثرهاوأصبحيمةالقدصورمدينةعليلآناالبحرطغىوقد

زالوماالمياهـ،تحتياهاا!قببعضدرأسةأهكنفقدذلكمقبالرغمولكن

التىراثَالابعضب!يروتمتحففىونرى.متسعاَالمستتيفىالبهلمجال

بذلكالأسفلبقالطاإلىنقلت)اىالثيىةالمقبرةو!اصةصورفىعاي!اعثر

الهامة.نيةاليوناالأساطيرلبعضنةملورسومجدرأنهاوعلياكحف

قلةرغمأخرىمىطة4ذكري!فلأنلبنانثارآعنلالتحد.ثيمكنولا

مسا!4علي،ا-51"مغارة!و،القديممعبدهامنباقيةآثارمقفهاما

أقدمشعذالمقدسةمح!أدوْعينتوجدحيثبيروتثهالكيلومترا85َ

ينبعالذىلمكاناهـنمقربةعليالعصورأقدممنذالقدماءشيدفقد.العصور

وهى،فنوس"الإالةفيهوعبدوااروهانأجدد.،هيكلأدونيم!نهرمنه

نأنيةالروماالأسطورةوتفول.القديمةالفينيقيةالإلهةمقبدلاالزهرة

أخاذ!اللاني!كانأدوولهول!!قلهافول!بنتهأأصبقبرصملوكأحد

جبالفىيمهطادالشابأدونيسكانولينما،حبهفىفيوسالإلهةلهوقعت

عليه!ممفترسادبامنهيغاركانالذىمارسالإلهعليهأرسلبلبنانالأرز

كلوبذاتحبيبهاإلىأسعتبذلكفينوسعالتفلا،مميتاجرحاوجرحه

الأولىالقبلةوؤبلتهعليهومالت،ذجحلمولكخالانقاذهطاؤحافىما

قتساقطعندما،مكلوفى.نهراأصغىتح*هنمبرىالدمذ"أو،و)فيخيرة

منالحراءالمعدنيةالأو3عميداتبهض"معهاوقيرففبراينثهرفىالأمكاار
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مخدتنيمىادوإندماءولونيةالقدماءكانالدملونإلىمياههفتحيلالجبال

طوياررت!قوذلكعليمضىلقد.تالا!تحالافيقيمونلحمكلكعاد!ا

المسيح!يةنهامكاوحلالرومالقوديانةناناليونةودياالفبنيقيينديانةوزالت

)ظرةالمنطقةإلى:ظرونهازالواالمشطقةأهالىبعضت!لووالإسلام

ثونليصالمسعيريينأو4الفبرمضذلكفى-واءجطيتبركونوخاصة

،للعذ:اء!يسةخاك5نتكانهإا،-جحهونيقولو،لازهرةبىجالمصا

ضىالمر)شفاهاتيناأتجارءنفيكأةءلى4الأفئمنؤتلعاوادفي!ويعلقون

صوررءمفتموأنإلابو!شلاتقاليدتأفياذ!هو.الحاجاتوقفاء

هذا3ر!يذا،ْأكأ؟لادأبةطءذانَافىيرنيخالارصدىومازال.الأيام

.الزاهرة!امهأ؟-تعيدواأنمو.ءل!2(ورثوهقديمغابربمجد))مدى

-حص-
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*حلا*

،الشرقحضارةفىوأثرهلبانتاريخبعضالسابقالفصلفىا-إت

كا،المدنيةونشرالتجارةعليالأص-ا!الساميىالفينيضينففهولإلىوأشرت

تصلاوماثارآمننيةللبناايةالمجهورد!بفىماإلىعابرةإشاراتأيضاأثرت

فقطواحدةلمنطقةالفصلهذاوسأصص،أعاطيرمن!امناطةئعض

العالمفىاالامةالأثريةالمناطقبينبهيرةهكانة!)أكاىأبعلبكمنطقة!و

ةز!لاثرفلينانأرزوتنازع)؟ومحتىمعابدهابقايا"ضهخى)او،الرف

.الحددق"و

إلىرأجعةأهمتهاإننةولأنفنستطيعالساحلمدنمنبعلبكليست

ىم!يئلر1عليالطريقايفاليست!و،التجارةباحأرمنأها!اينيهكانما

ا؟قاعفىلأنهاالشىءبعضتتبعدإل،البلادوداخليةالساحلبينللتجارة

مكانتهافىكافتأهميغاولكاتيةثانوطرقإلاالأخرىبالمدن؟طماترولا

الإلهلعبادةهامامصكزاالمبكرةالفينيقبةالعصورمنذكانت!لأنمالدينية

نهابمكاالاحتفاطعاهـاساعدهاوقد،بنهماواعشترتهو!ثرج،هدد"ال!فيقى

والمدينةوكهنتهزوارهيمدو!دهالمعبدمكانمنمقربةعليماهنبعوجود

.والحقولئقالحدألرىيلزموماالشرببماءحولهنشأتأئأ

تلكتبدأولم،كبرىأهميةالمبكرةالعصورفىبعلبكلمعبديكنولم

ألاسكندر!خأدنإمدالهلذ!ىالعصرفىإلاممتازعىكزتبوأفىالمدينة

اليونانيةةهلَالاعبا!ودخلتالميلادتجلجالراثقالقونالثرقبلادالا!

هدينةاته!(فأصبحالثممسإلهوبينهددالإلهبينوغيرهـفوحدوالبنان

الرومان!اماعندالميلادتجلالأولاقرنوفى.(هليربوليس)الشمس
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شريختهوحلت.جوبترالشسىإلهعادةمفرذهـالمدينة5جعدواالبلاد"لك

الأيامعسورمعالمكانأهميةوازدأدت،عشتريمةالقدالإلهةمكانفينوس

إلهمبعظمةلاثقابهيرامعبداا!صكانهذافىينواأنالروهانأباطرةفرأى

يرجعناَلأئمةالقاالمعابدكزوأ.(الزهرة)صون!ْهتكيوشربتر،و

منتصففذعاماسبعينغوثلمييدهاواستغرقالرومانىالعصرإلىتاريخها

أعظمهـن!و،ا)ضالثالقرنأوأْلحتىالم!ص!يحميلادبعدالثانىاقرنا

الدينبدأحتىالأياما"طلولم!.4كاالشرقبلادفىالعصرذلكفىشيدما

أباطرةبعض!فهدم،والوثنيينالوثنيهاضطيادوبدأمكانتهت"أيالمسيحى

حولواثملأخراضع!لاوأغلقوا،بدالمعامناءفيةأجزالمسيحيينعانالرو

"قاالزمندوراتءتأخرىدثرةإلاهىوها.كنيسةإلىمنهـاجزءأ

الجراحبنبدةأبوإعصةمختميلادية634لم،فىالمسالينجيوشحاصرتها

الإسلا.ية.العرإيةالمدنإحدىومخاهاعشيةإينفأصبحت

السببكل!!هد!اعموللوثيينا،سيحيةالاضطمطداتن!توا

صيه94لاىالإسللعهسأيفهاكانبلبعابكهعابدن5بهيرجزءتخريبفى

فتهدمالمباف!ملامةعليلهىءأثرالكثيرةدلزلازلكالنكاذلكفىأدكبير

.ممالكثيرا

والثافأكمسالهبترجومعبدأحدهمامعبدانالآنثمةال!المانىوأ!

.fى!باخومعبد

خمسون4عرصنخمادهـجاإصعدأنبعدترجومعبدإلىئرالزاو؟مل

منهاعشراثنىزالماأعدةعليكولروافإلىيؤدىالشرقناجيةفىمترا

سدهاالشكلسداسىفناءإلىتؤدىأبوأبثلاثةهخاكوكان،مكانهافىقائمة

أجزأئه.باقىإلىالمعبدزائرليصلالآنمفتوحمنهاالأوسطولكاتالرب

الزائريكلعارتهولخامةبزفارفهأ)خنىالشكلالسداسىالبموهذاوءن

بميرحوضجاْييههـنكلوعليالمذجوصهطهفىيرىحيثالمعبدجوإلى
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الثلاثةجهاتمافىم،و،و)قأثيليب)لمحارنبهجواعلياقيمتوقد،للميا.

زواربهاومجتى)يستظلالماضىفىمص!قوفةكانت1عدةعليعولةأروقة

بعضوكان،ل!لهبينهمترالتقديمادكانهذاإلىيأتونكانواالذينالمعبد

بافياأ،ررهاومازالمصرهـقأ!روهالذىالجرانبتمنالأعدةتلك

.امتارعشرةمنإرتفاعهيقربو

وقد،جوبترمعبدهنئيسىالرالجزءيبدأالبهوهذامنبيةالغرالجهةوفى

ممصتوىوعنأمتارثمانيةالمعابدباقىأرصيةعفتفععى"زءعليأزيم

الهيكلإلاجرةالجز.هذافىيمنولم.َامترعشربأربعةالزراعيةالأرأضى

جميعمنال!ظيمةالفخمةالْاعدةبهومخيطالإلهقئالفيهكانالذىالمةدس

مكانهفى4فىيبقلمعوداوخمسينأرإحةالأعدةتلكعددكان.الجهات

.للبمانرمضابللبعلبكرصاعورتهاأصبحتالتىالستةالأعدةتلكإلا

المحيلىبنصارفهامشهوةشامخةتقفمتراينعشروْبمحهاعودكلوارتفاع

الكبيراطجرىالعتبفىأوال!رنذلمةتيجانهافىسواهالحجرفىأ،فىحوتة

وأورأقالزهورن5ء!تهددةأشكالذاتزخارفاقوثهافىْنرىحبثوقها9

أ)فنانونبلغوقد،الأسودرؤوسمنهاتبرزوالباتثماروبعضجرالمف

نحتها.دقةفىأوذكوينهاحسنفىسوأءالزخاكأفتلكفىالقمة

نأنذكرانيبباخوسمعبدلزيارةجوبترمعبدنتركأنوتي

جارةمنشيدتوأنهاالمعبدمدرجأماممقامةكانتالمسيحيةالكنيسة

ط!ن5يبقلمولكان،المكانذلكفىمقاماكانالذىالكبيروالمذجالدرج

قلي!.بقاياإلا،المذجذلكومق

كانتالذىالمثهيرسو%ابمعبدتروربيةالجنوقلي!مقالجهةمسافةوعلى

بعبادتهيتصلكانوما،الإلههذأطبيعةمعتتناسبسريةطقوسفيهتقام

بترجومعبدهـقفىجمهأفلنهأهنبالرء!و،للهوواالشرابفى)سرأفمن

تخريجابهير.بنلهوأزخارفهمنلكثيرباوالقديمبرونقهاظ!تحممازالأنهإلا
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شكفناؤهالخارجىدونلهوكانجوبترمطبدءتال!تسمالمحبدهـذاكان

جهةهـقالزائرإيىيدخلالذىالرئيسىالمعبدإلامنهيبقلمودكنالمستقل

الأعدةثلقاتكاد!و،اهمدةعليمقامارواقافيدالسلمأعلىوفى.الشرق

وصلناهافإذا.الهبيرإلاعنهاتةلولاارتفاعهافىرخَالاالمع!بدفىالستة

سنابلفيهانرىمتقنةبزخارفينامضنرأهللهيكلالكبيرالفخمالمدخلإلى

الأسياطيرمنمناظربقاياصنهامقربةوعلي.هـأل!نبشاخ!شحلانجاتوالقمح

بعضصور!اها؟قامننعرفولكنا،مث!هتأوأكثرهامحىقدمخانيةو؟أ

ةئي!ملا!دأيافىالروعانبهايحتفلكاتالتىالمعروفةالرومانيةلهةألآ

التىالحاصةالأعياثبعضفىتكريمهافىيىفونكانواوالتى(إسروربا

الأهمدةنرىالهيكلذلكخلداوفى.العنانالجفس!يةثز!لخراثطلقون!يها

بهتحيطنتكاق!لاصبفعمكان1خرهافىقاموقدالمزخرفةوا؟-دران

الإله.تمثالي!ومكانولهسطهوفىالأعدة

،ير!1305فىوطولها!ةننحبرظز،ا!*بدينيارةزءنان*م!اماؤإذا

تلكفرثاماو"ير،للهبكخازنتستخدمقبابعليهـاجرأتؤلهيهكات

جريةالحينهاوجدهـاسةفهافنرىبسلميمااإننزلوالتىاكوبىابرافىالنىالررفة

وأادكاأخةدمضبمارصهمصةالحجرةتلككانتبماور،"ء!ومبرس!رنةمض

يصعديةالأفيزيارةوبعد.الحاصةالطقوسببعضللقيامسريامكاناشاكاْ

11ةئوحدابعلبك،نازلطابيلاكظربرؤيةيسعدحيثالسورأعلىالى)ئرالز

الأخرىثارالاَبقاياوزارهااقىأدبا!ملاأجزاءويرىللبةطعلحمتظر4و

بها.المحيطة

الإ"4صغيرمعبدبقايا!جتوالسهورءنييطتقرمترا002مسافةوعلي

منصفانهـدخلهأماموكان،الفقدررهندرةتشييدهعفدكانبمسنوس

مضطاةفبمانتالهيكلجرةجدرانأما.انحتلفةثيلاقيلجخهاتقومالأعد"
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باممكنيسةإلىالمسيحىالعصرفىدب!ملاهذاحولوقد،بالزخارفأيضا

.بارةبرالقديسة

باسمالمعروفالمكانعل،برةنظرةالقيناإذاإلابعلبكزيارةتمولا

أقدمتذوالحقولئقالحدايروىالذىالجيلافيحنرىحيثالعينرأس

بناويجدر.نةللمدالشرقىابئوبمند،اومتركيلوبعدعاىوهوالعصور

بمىمكانكأد!والمعبدأجارنيط"طعتالتىالمحاجرترورأنأيضا

يسششدملمولكفهمكانهمنقطعبهيراحجراهناكونرى،اللهعبدا)ثيمخ

نرىلنماطنألفىكأوالكتلهذاوزنويبلخ،المعبدأرضيةدعامةبناءفى

عفأصهاوزنيقلاالكبيرالمعبدأساساتبناءفىأجارئلاثة

طنا.750

منءغربةعليالمنازلمختهازالفسرحما.بعابكحولاطفائرتةتهولم

أجاسض!بعنالبحثكشفحيث،با!يراذ!دقباسمالصروفالنمندق

بتمالذىاليوميأتىأنونرجو،ترين5ئوعليعقالمسرحجدأرمنعضخرفة

أثبتتتمتالتى)لمجصإتلأندو"وللثارهآتظهرحتىاكازللكإزالةفيه

محتةظابعضهازالمابلجداجيدةحالةعاىزالتما!درأنهنقوشأن

بألوانه.

إيفائ!افىمقصرلاشكفأنهبعلبكمعابدوصففىالإنسانأطنبومهما

نإفهو،مكانعليعيظتستقرتكادفلابدالمعابقايابينزائرهايتبولقها

عليعينهتقعأنيلبثلااهت!اععبمعجباالثفطهقةأهمدكاببصرهـإلىارتفع

و!وإت،النةسفىا5وأثرالضخامةينمىثحعلهز،رفةأوصلينقش

منالكل!رفهافأنالرومانأساطيرعلي!اوغلبتالرومافىالعصرفىأقيمت

وبىقريةلبنانل51سواعدبقوةشكدونوأقيمت،المحايةالفنوناثر

.اهuالقدأبناثه
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حلأحص*

ترسا!بضكر:علي،العرفيال!إلمؤلبفىالفريدتعماو4لأهـدنابلا*تمتاز

تجارةفىمدنهابعضومخكت،الأزمنةأقدممةذالشصوبو!راتالقوافل

مناتحضا-يابةافيهارأينااإةمجبزلاطويلىا!فتراتالعالمالجزنهذأ

الرفي.رص!لاحىالقديمالحجرىالعصرمنذبدأتمختلفةعصور

لات1مفكثيرءلى"*ونالياءثريةوار"صلاطتيامنامنفىعير9

أعثرالقديمةالعصورفىتْاكالمناطقهذ!ـهبأنأ*ظنأإلىدعامماالظران

.مستقرةلحياةالكافيةالمياهمحاضيهـافىوكانت،أهمطارأ

لفلأافىالمصرىالتو"حثناءأقل!غيردوهـأالبلادأيضاَهذهلعبتوقد

.ذاكإذةير!ملااضوصأفى9يمابلاإمضأعاه:وردتاإ*ا!دقبلالثاد

هز4فالمضسالصف4فعلى،القديمالعلأ!ثادثبصإتمالأردناثص!هرت2وا

دبهرها.التىيالجلأدأمنوغيرصاوأدومومواب9جلعابلا*تقعالأردن

نةJأعلىذ3رهايترددالتىالمقدسةالأماكنمنوفيهاكثير،الترراةفى

.صم!لاةالتوراء"وامنلاَلافا

الاَنو)نتركا،*صطقةهذهش!وبختارفىهاءاَأدورَا4داالأردنلبت

الأشوريين،فىولةازدهـارأيامفىبهقامتوماالنيداودأيامءإيهاعرما

الحبطبدأعندماءنما).خحدثقليلا:لقفالفوسد:لةأيامءليهأتكاوما

طرقبعضوأصبحتنفوذ!قوىأنبعدئجالارهسرحعليتظهرضن

أيديهمهفىا"امةالتجاريةالقوافل
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سفة026ءمناكثرهنصذأىاليلادتيبعاسااالقرنءنتصففئذ

،إشورمملكاإلىيةالصبرنو!فديكانبراالذينالأءمأبناء؟ينالنبطكرذجاء

د:لةأكمكونوابل،ءستقليناوأصبروذلكبعدارتفعالبطشأنولكن

فىووقفوأالأردنئرقىد!بجمهجعليالتامةادإطةلهاشألاكانتذات

.الميلادقبل2ri،مفىذلكوكان،يمةهزشروهزمو!السلوقيينوجه

عاصتهموكانتقوتهمعنفوأنفى!وسنة250التار!خذلكبعدالنبطوظل

شئونممفىتتدخلرومافأخذتالميلادتي63عام"لأنإلى،بطراهدينة

يصبحواولمالاحمىاستقلالهملهمفين!لوعلبهمالعفوذبصضلهاوأصبح

عاممضذاى"نة170إخحوذلكإحدإلاالروعايخةل!مبراطوربةتابعين

هيلادية.ا06

بينابقوافلطرففىتترموكانت،ياوسورمصربينالنبطكال!تقع

هـظاهربعضواحماءممالتارخلناحفظياهأزوملوكبطرافىر!ظو،البلدين

.ثار!2ا؟طرفىوبخاصة،الْاردنأغاهمنكثيرفىاو!لخونشا!م

فوجهوأتجىاترالاصموقعهأهميةوعرفبىان!ثالارقيمةالرومانوأكرك

نتانتى3والعشرةفىالمدنوبخادصةالكثيرةإنيةالأفيهو،متإليهعنايةبهيرة

الضف"فىأخرىمدفابعديخماإليهأضانوام.ق63عامفىامخادألمنهافما

9ألافىاهذاهدنوكاْت.أيصاَالغربيةالضفةوفى،الأردنمنالتثرقية

المدنهذ.أممومنفيةأاليوبالعافةومتأثرة4تاليوفاا،دنغرارعليمشيدة

نةومدجرشالاَنوتسمىجراساومدينةاطإليةهمان!وفيلإدلفيامدينة

الحلفهـذاقالءْعستا؟.الفحلخربةالاَنوهـكانهابلاومديةديون

إلفنواتمثلليةاطالأردنلمملكاالجغرافيةالجد:دفىل!صتمدنأفشمل

سوريا.فىهيبوسهدينةومثلالدروزجلفى

فىتشرتْ،صةأرضىأالأركنفىلهاوجدتالمسيحيةظهورومةذ

كافىالهام!ةادكاناذرريشيدونفأ"ذو)،والثالثالثافىالقرنينبينربوعه

http://www.al-maktabeh.comلأ3



هذهبقايامنأدكثيرونرى،"وستنيانالامبراطورعهدفى4وبخاصهكان

يخرهما.وفىمادباوفىجرلقفىأدكنائس

فيهزالتما"رريدأ!!اَالْار"نبدأتحتىطويلوبتيمضولم

كوم*ريلامةصكةفىالمسالينص!وشانتعرت635عامففى.اليوم"ف

المسلينبديانةعتأثرأاليومذلكمنذأالعاهفالجزءهذاكلوأصح

و"ضمارتهم.

إلاالإسلامتيماثار1عليفةطتقتصرالفصول"زهأنمنبالرغمو

يون!ولأااهالحلة؟ناهاألىالقصوربلكإلىاشيرأنالضرورة"نأرىاةئ

عراوقصرا،ثىقصروأهمهاوالصيد4للرأحسنتجاءاَاالصحراهة!احعلي

نقل)أىالجي!و)أرسومالهامةالزخارفمن1حوتكثيروقداطزأنةوتصر

منوأرى.مكانهفىرخَالاالبعضزالوما،4الأجةبىالمتاضإلىبعضها

فقدكان،المليبيةالحروبأثناءالاردنتاريخإلىالاشارةأيضأالضرورة

العهدذلكفىاللاتينيهالمملكااسمعليهوأأطل!ماأجزاه!أالأردنثرق

.وبطراعادْ؟ينرككىالعاحمة!.!صو

المسالينقوافلءلىألاغارةمنليتم!واحصوناعثيرةالصليبيونوأقام

إلىثاطريةقىمخرجأووالشام"ءربينتسيرت؟اكالتىالقوافلتلك،وئهها

إصهىن؟وبكوأكو،كركفىاطصونتلك!أوكان.المدينةوإلى!م

وهزم..العقبةمينا.امامفرعونوجزيرةمولهىووأدى،نتريالموصق

للأردلْاترجعلمو)يهنالمغاعصةتاكأعر؟ثىواالصليدين،يو!المسلودْ

!تهنض"ىيةالبدوئلالقبا"آفيهثسودضعففىرظلالسالفةايامه

باريخه.فىجديدأضلابهتبوأخذالأخيرة

المناطق!أذكرإلىالاَنولافتقلالتاريخيةالمقدمههذهفىأطلتلقد

الزمن.عليهأ*قمامماكثيرأالأردنزاثرفيهايدالتىثريةالأ
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عنولنتحدثالقادمالفصللهافسنخصصإطرامدينةالاَنولترك

.كلانبمدينةئينباد،يخرها

المسرح!بقاوبخاصةالقديمةزيملادلفيامدينةبقايابعضعان،ؤ8،نرى

وإلىفيلادلفياقدقأءامو-هوئرزالاف14!بلأررفحكانالذى)اقديم

!سوقكان،منهالغربإلى،يليهو،حبكاأصغرآخرمسرحيابقاالفندق،وار

الحصنجديركلانهنالشرقىال!ثمالإلى:.فيهاافىتاةوعصبهز4؟القدإلمدينة

وإلىقديممعبدبقاتاداخلهوفىإقلعةامى!ابالآنصروفوهوالقدجم!

الةصر.3بافور!ملاا!ليثيابقاتوجداطعهمنجوار

اددط4وءظه4القديمسالمسارحعظمةيمرىأنيريدالذىضالزاودكن

فيىانيع4تحيثالجرثهىمدفذزثارةعليهيبالقديمةالأردنية

فةيها،4بةالساءظهتهاُديدشوذيما،4.!اظريهوءقلهقيحوا،دثنهةكاتطرفى

الإ"4معبدوبخاصةالعظيه"المعابدوفيهاالأسواقوفيهاالشاهقةالأكلدة

حيناالوثنيةالمضابدخلدافىميحيون،افياه!التىر9الكناوفيها،تيمسأر

أصنع.االدزيقةالفسيفاهمفأرضباتوفب!ط،آخرحيتابأنقاضهار

والمسرحالأفلعليلافآلخسةويتسعالكبيرالمسرحفهناكمسارح!اأما

زائر.وخمسمائةلأافيتسعوالصغير

يةال!بركاْ؟الأحيبماركاثامنازالا"يمتالتىجمالأممدثنةالأردنوفى

نأإصهتطيععانمنباسوئرالزا)تجهواذا.ألانأحدا!لك؟ولاا)-ودأء

القديم،مالم4يطخريرىحيث؟امادىف!فألاوءلى،سالكنايابقاإ*مضيزور

انحيطفسيفهاءأيضاويرىأدكنائسإحدىأرضيةفىال!سيفساهكلصنوعة

الةدقيالنبطية"فالمرياوبقانجول!جويزورا!!قدوبجمالهاتمتازالتى

القديمةالق!عبعضوعذلك،التنورخربةوفىديبانفىءكاأفدمهووما

.بطرامدينةإلىيملانقبلبكوالشوكركني
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و"نتحدث،ث!رهآأمإلىعابرةإشارةولأردناتاريخن40خاطةلمحةهذ.

ا،*اطق!أمنبحقبمتبرالتىا؟ملرثارآونصفالنبطعنالقادمالفصلفى

!طه.العالم!فىبلنحسبالعربىالشرقفىس!لالأثرية
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حه!حلاميى

الميت،البحرمنالشرقىابنوبوإلىالأردنجنوبىفىموحسُةبقعةفى

النبطلحمحةبطراتقعالآريخ،حوادثءنلكيربااحمماتيطارفىطقةوفى

.أرطماء

،التجاوةدروبعليمفترقءفهجوأدىتقوم،الأساطيربمدنأشبهإنها

مكانهاعنر!رفلايكادالعلمسنةالفمنافىدولتمادالتأنبعدوظت

،الأحماعفىأخرىصة9يترداعهافأخذعشرالتاسعالقرنجاء"ىشيثا

أصبحتا!اف،بتهملمحارأوط2أهامعلاتجارللاإ)يهايفدونالناسذ-"أو

يعجبواوثارهاآواليركأاوا،!وتهافىد-"أقطنولاكاعروبعليخاوية

التاريخ.ياتذكرمعأباهاأوساعاتويعيشوا؟وقعها

ثهالمنالساميينالدومنقومت"أققريياَ"نةلافآزلاثةمةذ

القوافلعليساطانهمويفرضرنالكان5-ذافىتقرون!العربيةيرةالجز

ؤحالمووكذلكلل!ثرباللازء4ا،يعاهالبةمةهذ.فىتواؤرتفقد.هناكالمارة

.فيممطامعأوعلعممغيرءنكلنهاسكايحىالذىالمنيع

ولغتهمالسا!ى3أصاعنالكثيرفنذكرئجالتارفىأخوغلأننريدودنا

بالأشوريينعاتهمأوثيلاسابنىمعوحروبهمظهور!مبدأاوالسامية

نهماسمطارضوأوةشوكتهمةيه"ويتالذىالوؤمتإلىنشيرأنيهفناودكن

ألاسكسدرخلفاهالامكللمتماقوةوكانواالقوافلتطرعليا)-كاءل

ذلككان.يمةز")والفشلنصب،4كانجيشأليهمإفسيروابأحساالأكبر

ذلكمنذوظلوا،اعام2270ءنيقربماقيلأىم.ق312،م"والى
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حثىم.ق63عامهـنذولكن،ببلادمممستقلينم.ق63عامحتىالديد

ث؟تينالفترهاتينوفى.رصمالنفوذاحميآخاضعينكانواميلاديةا60عام

أكهـثرتشبيدخإتادو!عيصنةالأربع!ئة.ق5وإلىثار!2أكترالنبطون

هنيقللوالنبطيننفوذعلييقضولم.بكارامباىمنالاَنإلىبقىما

عاي!طوأطلةواالروماكأنشأهاالىألولايهَفىبلده!إ*ياجإلاإطرأأهمية

لمهواقيجديدةتجاريةعصاكزشأنوارتفاعالأياملكفىبيةالرالولايةم*ا

نقلو،ياسورلثي!إلىالأبيضالبحروشاطىءامراقابينالةوافلشرِ

)،لاحةص:مانالرعرفس!أنبعدلأحمراالجرفى)امثرفقيا:ةمنالكثير

نين.المصمقلافا2العربملاصبينسرأأعىهاظلأنبعدفيه

رايامولهىءثنمنأتقدموأناذاكرتىفىالحوادثهذهأستعيدت!ع

منلهاليسولكنصانأسمالمنطقةتلكفىعايهاثطلةونهزيلةدابة

الطرثفىأص!ْأوالرومانظلهكتابهاتذكرت.ضئيلثبهإلاتهصفا

يكادولاالرأسفوقينعقدادْالجبلجانجايكادحيثالسيقم*ابالمعروف

يوقفواأنحةا)دكانيتطغهنا.دتيقاَخيطأإلاال!مماءمقيرىالانسان

م:،الجالبينالضيقالطريقهـفيامنالألالدينةمنفذلالأنهالمغيرين

ذا5فا4صاقىسارتبالتجارةعلىد:ابءنوآفيهمشو)جنودمن

!ساَ.إلايتبمانلروعتهالانسانيتطغلاالذىالطويلالضيقالدرب

اتمخيرالوحشةهذههنيخففولكنفيهتقدهـناايدكا،تتقيقالطروحشةان

الماءمجوىيابقاووجودالجيلاالحراءبأزهارهامكانفىكلالمنتشرةالدفل

الجبل.منالأيسرالجانبعلى

مديئ4فىماأجملمن؟:اءأمامناقكأىنجأةوينفرجَا-رتمالسب!يسير

طابقينمفادكونة،فرعونخزنة"باصمالمعروفةالمقبرةوهىبطرا

.زخارفيوفى،اللونالوردىالصخرذىابيلفىوم!حوتةعضخرفين

الكورنذ4الأهمدةفهناك،الرومانىالفنخ!اطءتكثيراَنرىواجهـ!ا
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وفى.لأجنحةاذأتافيةلحراناتوالحيوالجيادارسومبعضوالجيلابنسبها

إينيسيةلممرااللإلهةرحمانرىالابفوقلمقبرةاجهةوامنلأوسطالجزءا

.-العهدذلكفىالأبيضبالبخرالمحيطةالبلادفىكلعبادشهاانتشرتالتى

العظىالغالبيةشأنذلكفىشأشها-فرعونخزنةزخارتوتزكز

منالزخارف،كاجدرافلتفقدالمةبرةدأخلاأمجهتها-فىوابرلمقااءق

لهتتوالوضعالمعدةالجانبيةالكواتأوالدفنآ؟ارإلافهانجدولسنا

الصرتى.

أحذتوقديمةالقدلمدينةاقاياوأخترقا!ليين.انحويقالطرشرجوأ

الصخرفىالمنحوتةلمقابراأبوأب"ولنانرىوتجاأخروبأو!نتميلالش!س

.4نفالوادىفىمنصوبةخياممنةخدقفىالإ؟تمكانإلىوصا"اأنإلى

بقاياتوجدالخياممق2بةمقرفمليبطراز"ارةفىآخريئيومينقضينا

وعل،الميلادىالأولا)قرنمنوهوفرعونقصرم*ابالمعروفسهالمعبد

الىيؤدىألذىكانا!لألةأ،داخلذىالنصرقوسبقاياقريبةمسافة

السوقيضمسوربمايحيطوكانْ،يمةالفبطرأمدينةفىالطمةالماق

لانرىاننا0وغيرهاالرياضيينوحومةةمو!حلاومكاتبالعامةوالحامات

ولكنا،ربوعهاملالسكون"يموقد،م!هدمةارأص!غيرالاَنمنها

بالتبارتعجالمهجورةالسؤقهذهوكانت،عاصة!اكأئتاتمامانعوف

ياسورمنواْرضممنبهاأتو)القديمالعالمأرجاءجمغمنسلعهميرضون

يقوالإضألرومانبلادمنذلكوراءمنأيفاَبمطوجاؤا،العرأقمنأو

والمين.الهندمنأو

لتبىلأالسوقفىقيرر.ها:كلتحملوذهاباجيئةتسيرالقوافلكانت

هنأيضأبد.لهالان!عو،بكارافىالمرورمنلهابدلاوكانالوفيرأرن!أ

."خماكسوقإ!امة
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اهكننىلوووددت،حولى؟ةالعارفأسرحتفعصمكانفىجلست

واللضطتالسوقهذافىيرضكانماكلوصرفةانرمقأجاباختراق

واكنياتالخيال"تدكأطولصكن،فيهمنبهايتحدثكانْالقالكيرة

.راثَالاباقىعنقاهـلاولنتحدث

م*ابقىولرخَالاهوانه؟قو!سلامنلجنوبإلىاالقائمالعمودهذاما

فرءود!أدته!ر.المكانذْلكفىقصريابقامفكانوربما،فرعون

بلالعمودب!ذافقطترتبطلمذكراهإن.المفرقداَلبفىكليترد"احمهفان

نرءونأىولكن،ؤرعوننةخزوفىنرعونقصرفى؟طرافىصادزناهلغد

أولأيصاَلايدريهأنهايظنوأغلب،ذلكأحدلايدرى؟القراعينمنهو

بحضارةالناسبإءولعنأقلأك!هـولالارمضفهوالا*ماطلق!ى

ليهم.إمعجزأوعظيمهـوماون!مبةكلالقدماءيينالمصر

،أخرىبعدواحدةالمقابرو)خدخل،المسرحبقايالنزورقل!رح!لو

ذأتالقديمةبينيميزأنألزأئريلبثولأالزيارةتستحقط!نمعشرأتأن

الفنءتتأثيراتعليأيضأمختوىوالتىأكلثةوزخازفهالتجطىنجعالطا

نأإذ،اليزنطىالعصرفىبنيت)اىمنه!االأحدثالمقابروبين،المصرى

الميلاديين.والسادسالخامسالقرنينإلىتاريخهح"ريها"مها

باسمالمعروفالأثرإلىالزائرصعدإذاإلاكاولَْبطرازيارهَيهونولن

خزنةإلاءناهافىلاتفوقهاالتىواجهتهفر!خزبرؤيةنفسهيمتعحيثالدير

إلىلنظرباأشعالطرفطوثلاوقفتنفسها،رتفع"هذأومن،فرعون

تمروحديثهاقديم!ا!رالتارذكرياتواخذت،5ارونوجبلبهعر.وادى

دطرأعليولنقتصرالاَنالتاريخولحوادثمالناولكن،عئأماممسرعة

ثارها.وآ!ثروديا

إلىناوصعد،رصص!قلاوبدلمعاابعضونةد،ايا؟قاوبرالمقانازرلةد

وإنأخرىهامةأشياههناكولكنعربهوأدىوهارونجلورأينالديرا

81http://www.al-maktabeh.com



يوعطناعاعدطريقفهشاك.ابألىثسلقيتعبهممنعليايهاإالوصولشق

،ابطرلأهلخاصةقداسةذاكالقالذى،المذج،يوجدستالجبلالىاعلي

أمتار4شعنمنهماكلتفاعاريدفيالجبلصخرعن"طعتامسلتيننرى"ناك

أمتار7وطولهفىَامتر4Iءنيدلاينستوى4مبمانالأخرىالناحية!و

،مكانأءلى!ؤهناك.منه1)خر؟يةابأ4فىمذجغيرينهفيولاءرضهفى

الدرجننزلإذونحن.وحمايتمهوبركتهنعمتهمنهيطلبوناتالسموإلهإلى

نلبثلاالماهصهرجونرىزرناهاالتىغيربمقابرمارينالأخرىالجهةمن

.مكانهنكلا،اضىصوربنامخيطأخرىعصةونةفالوادىإلىنصهلأن

النبطأسميعدولم،العرىالفتحهنذوأهلها،دينةاعليذيله-ءانالةجر

مجهولابقىمكانهاأد!الغريبومن،الأسعفىداَ!بصدىإلاو؟طرا

احدرهازابالذات1822عامففى.عشرالتاسعالةرنجاءحتىءا!!لل

فىدمشقعنالحارجةالقافلةمععندءاكانابلهنبحيلةالأجانبار!الةأ

هنبةمقروعليموسىعينعندالتىراثَالاتلكأل!وأدركاطجإلىيةثاصى

.بطرامدرنةعنالرمانكتابذكرهماعليتنكابقهارونل:"

!نالأجاازوارامنةوجاناك5وتركنا،لثالثاا؟ومفىوسطراناوترع

فىلشارةبامزاكيلوئةفىاثلامنيةربما)و!لءؤلقد،كلانمنجاءوها

بطراوصتيقىرأوهبماسعيدونو)عنهم،الإيابفىمثلهاوسيقطمونالمجىء

السيقطريقق!اعماإطرازائرينسىلن.أذ!احممفى4حبثارهاوآ

،جمالفوقجمالاالدفلاتجاراه!دازالتىابيألوأنيذىولن،ووحشته

لأنهذهنهفى4صاهط!يبتس،ةمي!قلاالمدت-4بقاياأوالمقابرينىولن

ثرهاتأفىأو"وقعافىإطراتشبهأخرىأثريةمنطقةالعا!فىيوجدلا

.الفوسفى
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***

لأحمروامىبىلأاينالب!رمكةى،وكأدوآسيايقياإنروباأوروملتقىءفد

مباركنهريرويها(إلمت!دةال!رإلهيةا!وريةمنابخوبىالإفامم)ممرتقع

النيل،نووهووهاب

رىوسولةأرضماوخصبالفريدالجغرافىاث!قوممنلممرواجتمع

إذامجبةل!المدفيةلخطوراللازمةالعواملجمهجمناخهاواعتدالأراصيها

أيضامجبولاالسغينلافآإلىترجعو،ضاراتتاي،دملثاراآفيهاوجدنا

اليومنرفهاالتى"ذهـاكطقةتاريخفىاما5دوراتلعبمصرنرىعناإذا

حين.إلىحينمقالأوسطالمثرقباءم

جزءامصرلأصبستالنيل،ؤلمولااكبلهبةكلصرإنقالمنصرقلقد

ؤاديهلأعبحالنيلولولا،الغربومنالشرقمنجتفهاالتىالصحراءمن

هذاولكن،الصحراءبلكفىالجافةيانالودعشراتمنواحصاافب

منصلىبدورهفرضفقد(الغنيتقاضىأتدونيعطىلانفسهالنيل

تفعارإذاغضبهمنأنفسهميحهواحتىع!رةواجباتشاطئيهعلىدِمكنون

فلمالمعتادعنهياههضصتإذاأوتتحملهلاضعيفةَاجسورووجدفيفانه

استروهكذا.لالجاعةالبلادفتتعرضأراضىمنيرويهأناعتادمايروى

ولكة4الأرضمنالبةمةتلكفىألانسانعاشمةذبداالذىالصراعذلك

ءصر.فىوتقدم!المدنيةتطورفىسبباَإذكان(مفيدباركصراع

وحدتينهناكأنمنوبالرغم،أنحتلفةند-،ابينالنيلوحدلقد

ليمأتموص؟خوبافىوأخرىالدلتاأ،لموهىالشمالفىإحداهماجغرافيتين
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صوالىأنهنرفو.متحدةإلاتةيشأن؟حنلأمصسفان،ا!صعيدا

نتوكاواحد*لكيحكةثامتردةهـصركانتالمسيحءولدتجل0320عام

هذاوأنشأامحتابةاالمصريونوعرف."لميا!غيرتدماتقدءتقداطضارة

الذىاإكانفىلصعيدباالدلتامكفعندجديدةمدينة،بنا"و؟سىالملك

بعدفيماأصبرتوالتى،القاهرةمنبةمةصعليمنفمبالىإمدفيماعرف

.بدمحةلح

لثةالاةر!ألاجاءتا5و،التقدمفىالقدهاهيينالمصر"ضارةوأخىذت

ولكنهاامالأ!يبنرنيونالمصرأخذ"!تىالميلادقيل0270لحم"والىأى

أمثاتهاوأولإهفهافوقءصاطبأىمدرجةأهـراماَد2*أإذلكفىكانت

زوسر.لاللكإمحوتبالمهندسبفاهالذىالمدرجسقارةهرموأهمها

الحقيقيةالأهراميبنوتا،صريونأخذ"قىالرابعةالأسرةجاءتوءا

نعرفكا.الفمسيحةبدلمعاانهاجاْوإلىوسقارةالجيزةفىثمدهتثورفىالعنماجمة

الأهرامفىليسعليهادـه)رشلانرىبهيرةنهضةمنالإدماثهلأ!يأ

الحياةمن1صورعليهار!سواالتىالمقابرجدرال!عليبلوحسبوالمعابد

ةيم!شلاأمتعغممنادوقىمعالأثريونعالميهيعثرفيماوكذلك،العامة

.،!رىأأشياء:أ

وعيليحملهمفى!نهـحون!والحقولعالنرىالمقابرجدرالنقعلي

ا&وفمناظرنرىجانجهموإلى،علهيؤدىءثمكاالمناعمنهممقربة

بعبارةؤ،والغناءالرؤصصحفلاتأوالصيدمناظروعذلك،الساحوتبادل

ندرسأنوتطيعالعلاذلكفىالمصريينطلمياةمصورأمجلانرىأخرى

1خرإلىوأع!لحتهمالمنزلىوأثاثهمضأدوأتهمو"ليهمهـلابسي:يىبرةلو!مرو

.ك!صما

حكاموقوى(المركزيةالشلطةكأهفت،أ)كأديمةالدولةأواخروفى

المحراءبدوهنجماعاتوفودبلة)اطيندbوز،4هط!لاتوقرةليمالأتم
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عاتيةصاجتماعيةثورةةش9Lflرةمالأ!أيامر%آفىاليلا*فىفتماءت

وادفوضىفىا:لاداوأصبت،ظالميهمقالشعبتقله!واو؟لحكاملأءفياءا

اللههيأأنإلى،بينهمفييتنازعونوأخذوا،إيمالأقاحكامإمضالملك

الدولةمصروبدأتنانيةصةْالبلادتوحيدمنتمكنتطيبةمنأسرةلمصس

.الميلادقبل0020عامقبيلذلكوكانتاريخهافىىطس!ولا

بلاسياتتصلأخذت،،نهضتهاللبلادوشكادتبهوتهاهـنمصرنهضت

وعنى،ادودانقلبإلىجنوإاصدودهاىودؤمتضي!!ألا)؟حروجزر

؟شروعاتاـه!اكو،،مكلارتفا،ته؟-جلونوكانواالفليبمياهحكاكللهم

لأعرن3!لو،الةيومأراءىبعضوأستصلاحءياههمنة9والأستفاللرى

صمفلةترةأخرىصة.ءسوبمرضتسريصاالصرحكاراالأمورمن

ذلكثناهأالبلادإلىلو،دلامنسو-!هلايسهون-ومتمكنووتدهور

أفىكذلذوظلواوالظلماتفيينا،صروساموالفوضىباالمليءالعصر

سنة.ماثةمن

الأياممنيومفىيتطلميعوالمكنهمومصرأرضالهكسوس"ماقد

الأياممعتةوىالروحهذهكانتبل،ؤيهاالوطنيةالروحعليةصواأن

اوكسوسهوملوك4طامصاءبيناصراعافيهبدأالذىأيوماجاهأنإلى

برثادا2لمقف.وانالميدفىبروحهجادالذى،"سفنرعمعالهكا-وستراعبدأ

منالبلادالعدوطردلهتمالذى،أحمس"رخَالافيأثم،كامس"بنهابعده

فلسطينإلىءنمزمينالهكسوستةثقرولتالداقىشرفىعامحتهعليلاستيلاءوا

مدنها.إحدىفىوتحصنوا

"نالحدود،ب؟ربعدولهاكانطالمالمصرلاطمأنينةأنهأحمسوأدرك

تاهاقضاءعجوضىص:واتثلاثوعاصر!بجيوشهوراء!نخرج

تاريخفىيتردداحمهمإلاهنهميبق!والوجودصفحاتمندولتممفاختقت
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مفأكثرمنذأجداد!لعنهمكاالإومالمصريونيلعنهموالقوىمصر

سنة.ةئ!عشولافTثلاثة

ءلىمقسمينزكلائهمراهشوخرجواحقو"!المصريونالفلاحونترك

إلىيعودواافانهمذلكمنأكثروفعلوا،سمهمبةفبرواالموتأوالنصر

المصريةالإمبراعاوريةءسخفىالأولالحبروصحواانة*ررإلاوعافي

قرونعدةظلتالتى

ا!كمصوسأيدىعليتعلتهالذىالقاسىالدرسذلكمصرتنسلم

قي4الشرمصردعنحدالحكاريبعدوأأنوا*فأرامنالشرقها"وهاماعند

1ةابلادكلله!نتودا،عنهمبعيداالحدذا3فدفعو)اتطاعواماقدت

ية3طروشقوامىالأبىر!جااجزرعليإس!طرةا"لموأصب!تالغربية

وعليكلصرءلىتتدئقكلطالبلا*بلكخيراتقتواض،كياإهرقلبفى

العهد.ذلكفىالبلادعاصذبالذاتطيبة

لآلهتهمالمعابديانجونفأخذوأالفراكأ-4خزأ!فىالأموالتكدست

لهفأ،مواالحروبفىأق!دامهمثهتالذىطيبةسيدأمودنللإلهوبخاصة

ا،وظفينبهاروأقام،أقيدج!اأمالمافىمشلم!طبنىأنقا!التىال!ظيمةالمعابد

المناظرهـذه!تقتصولمأطباة؟:اظرجدرانهازفيوا!ممقابرالبلاِدوأعيان

مناظرفيهانرىهاكثيرابللحسبالمصريةالحياةمناظرأوالدينأمورعلي

فيد.لفرعونياهااصأوبتهاجزمخملأتتوقد،الأخرىالأمموفود

الذينالخزانةأوالبلاطموظبعضمقابرفىاظرالمفتلكأمثالمنعشرات

بهأتوأماتسجبلأوالأجانبالزواربهؤلاءالاتصالوا،بهممفكان

.بلاد!من

مقربةعليومعابدهاالقد!"الدولةومقابرالأهراممنكثيرانرىوكا

ثار1منىظ!لاالكثرةفادْوسقارةالجيزةمنهـقربةءلاىففهن
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نكرك)اوالأف!معابدزقومحيثالأز!سفىفيدهالإ.براطوريةصر

وهدينةوالروريوءاجحرىاوالديرنةالقربدمعاوالنيلمن4قبالشرالصفةعلي

.منالن!ر4بهالغرلأزرادفىالناحيةواوالملكاتا،دوكمقابركلقوالمةاتبوها

إلىالثروةأاطمأنوأنبعضالملودُيلبثوالأبداإل!تدملمالقرةهذهولكن

لدينفىاإعلا!اتإح!دأثمنأرادأيضار!ظو،باطربيهتموأولماترفوا

ولبهبنبصتماةيروط)ريمإلابقيتو،الشهيرأخناتونالملك!صلوالفن

بل،العالمفىأخرىقوىوظهرتفيهتضعفمصرأخذتالذىاليومجا.

ولكن،مصرأرض4هبش،ألاالشعوب؟مضءزتأنإلىالأمىووهـل

،أخرىصةتنمض"ىركبتيماعليوتجثومهسفيماتنيوتْاكمصةمنما

.اليومحتىقوتلاحيةالوطت4روحهاوظت

!اتتهاحفارمةينومن،العالم!عليبهيرزضل1،صرية4إ!دنهكان

إلىحضارتهايحملونالفيني!ون.وكانيقياوإفرباوأور1سيافىكثيرةشعوب

ضلالاوكانمصرمنال!ثيرتعلوابأنهماليونانوفهـد،!ميدةأرجاء

عليهم.ماشر

أولئك!صلطتروىالومحتىباقيةزالتماالمصريةراثَالاإن

زالماشبابهابرفىمصرروىالذىالنيلإن،ا؟لادبلكفىعاشراالذين

شادهاالتىالأهرامزالتومااليومحتىربوعهافىكريماؤوياعافيمامجرى

لمننا،بنفسهاثمخئمةظعاماوخممطئهلاف1أربعةمنأعثرذ:ءالمصريون

،ليةالقوميهر:حهاوسذقمصرقىوسته،وحضارتهامصربفضلناتذكر

+والحياةبالقوةيمدهاوربوعهافىيجركاالنيلقىماوثابة
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حلاعلأحلا

الجيزةهرمي!نهاومنالسبعالدنيائبمجاعقئمادايتحدثوننانأليوكان

يبقولمجميعااخفتتدنراهانج!العجاتلكعنالاَنتساءلنافإذا،الأكبر

مقوها.العجاش!مجيبةنسميهبأنخليقافأصبحوحد.الهرمالالينهامن

الأهرأمتلكعقمتسائلاويقفإلاالجيزةأهراممنطقةالىيذهب!!

مماأوحولهيرا!ممقالإجابةويتالس،بنوهاولماذاف!كو،إنو،1رعن

ذهنه،عليتتوالىانحتلفةالأسئلرتبتدىْ.أبحاثمن4لديتيسرأنعسا.

الرأسمطأطى!سيقفهن!كلو،إجابات"تعليهقفماإلىنْمطوقالا

مفأكثرقبلالمصريةالعبقريةلث!يدتهالذىالتاءذلكعظمةأمام

لك.بعضعليالإجابةا،ستطاعقدروسنحاول،سنةوخممس،ثةلاف1أربعة

بر.القصلكاالفصهذافىالأمه!ئل

الذىالشكلالمستطيلالبناءعنتطورالهرمانالمعرفةتمامنعرففنحن

الأولىالأسرتينفىوالملوكالأفرادوكات،الدفقمكانفوقيقامكان

وف!الثالثةالأسرةجاءتأنإلىمصاطبتعلوهامقابرفىيدفنونوالانية

زوسرالملكسيد.قبريميزانلادفىالمبتي0270لحمحوالىإمحوتبالمعمارى

ر!ابعىةلأولبناهاالتىالأولىالمصطبةفوقلهبنى،الناسسائرقبورعق

ورابعةثالثةبنىوهكذام!اقىتقلاخرىطبة!م،الابنمقالطوببدلا

الاَنالمعروتوهومدرجاهرماالعامشبههافىوأصبحتستابلفتأنإلى

مجوعةالهرمبهذاومخيط.العا!فى!رىبناءأْدم،المدرجسقارةهرمباسم

الكثيرزالمازوسالملكعهدمنالأبيضالجيرىالحجرمنالمبانىمن

يس!تخدمالهرموكان.امجا!مهميقويستحقاليهالزائرينيجتذبئما،ءكا
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منهايبقولمالماضيةالعصورفىجشته*مرفوااللصوصولكنالملكلدفن

منلاف3وفيهاسليمةظاتالمبنىمخ!اىاالمه!اتولكن،قليلىبقاياإلا

وقد،الأجارمقوغيرطوالبرشياوالجراْثتوالديورالمرصأوانى

أهرامذلك!مدبنيتو.الاَنحتىا!ءألةاكأسينمنأكئراستخراج!ح

ملوكاول،سنفرو"لمكاجاءأنإلىالأالثةالأسرةلملوكأخرىةمل"ردم

مِ!ابناءل!احمنل:أفكانالمىلإدقبل2650لحمحوالى؟مةالراالأسرة

ونجحت،،هشورفىالةبليهرمهفىلمحاولاتاتلكأولىنرىو.نرفهفاكاالحقه

.الأولمنمقربةعليالبررىبالهرمالمعروفرخَالاهرمهفبنىالمحاولات

تطقةفىالأخيرةألخسا:واتافىبهاقتالتىالحفا!نتاثجمنكان

منكتلوفعاالجنوىالهرمدأخلالصراتبعضعليالعثوردهشور

بىاهم!ءلى4اَكفكانخارجهأها،لانجبالمنبهأتوأالذىالأرزخشب

داخلوفىجرىسررجهاتهجمغمنرالهرميحيطوكان.أملسجرى

جرةداخلبينللقراومائدةال!ثرقيةالناحيةفىصغيرمعبدقامالسورهذا

فىالناحيةالح!!صغيرهرمكامكايةالبرفىالناجةالمد"لأماممنالطوب

العلياا!ضبةبينيصلطريقيبدأالسورهـذامدخلومف،القبلية

جدرانهحليتبهيرممعبديةقىمتراةئ!م:صمنأكثرطوله،وألوادى

.بالنقوشا!رية

الممريوننوير!عملافيهـطاتقنالنىالمدرسة!دهشورأهرامكانت

هرم،الجيزةفىالأكبرالهرمفىءاربهمثمرةونرى،الكاملاالرمه!دسة

الآنحتىألاقيةمصرأهرأمأشهرزالوماكاناذىا،سنفروبنخوفو

رها.5السبعينعليعددهاينيدؤالتى

المجموعةعليهانطلقالمافىمقمجوعةمنجزءاإلاإذنالهومليم!

جثتهتوضعلصاح!بهقمراكونهغيروظيغةأىللهرمقكقولم،الهرمية
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الىيقدممااما،عليهبخلقثمالجنازىأثاْمعهويوضعحجرأتهإصىفى

باالرمالملضينالمعبدينفىمكانهافانع!لواتأوقرابينمنالملكروح

.الأخرىالأجزاهفىاو

بعضكتبهممامضطفاتالمجلاتأوبت!كلابعضفىيتركدماوكثيرأ

الوسطى(القرودكتابأوالعربخيالاب!دعهماأوالرومانأواليونان

إ،متهمأثناءئيلإسرافيوشيد.مماأوالجن؟ناءمنالهرمإنبعفهمفيقول

مصرمجاعةبهاليسدللغلالناخزمنهليجعلاصديقايوسفبناهأومصرفى

نصيبلامخمينات!طهاوهى،النيلعنألرمالبهأي!زواةقل!علاأتممهأو

هوهاألمجلاتإمضفىسا!لايقرأماوكثيراَ.الإطلاقعليالصحةمنلها

جمعياتبعضسنةثمانينمفأقلمضذتظهربدأتفقدد،وأمصأدهمكا

نءإنيةولونفهملخاصةابطرقهالأكبراالهرمأجزأهتفسيرفىتخصصت

فىالعالمماسجثكلفيهوقصواالكونأسرأركلفهاأودعواالهرمب!وا

يقيسون!و.القيامةتهومحتىبنوهأتتذالحوادثبكلتنبأواإذ

بطرقهممخايستخرجونثمالأبنيةوزواياالأجارويقيسونالكارقات

.الحروبقياماوالأنبياءبعضمولدعنسوأهيشاءونماالخاصة

وبنهاعةالدنياارجاءجميعفىالناْسمنلافا1هناكأنالعجيبومن

واحدةدقيقةؤ!صمدأنيمكنلاالتىالحرافاتهذهفىيثقوناوروبافى

ألسليم.العلىاقحيصأمام

وتجليوسفقبلأى4سة0450منذخوفوالملكبنا.الإكبرالجيزةفهرم

عليأثرفوأمنبعضأحماءفعرفوبلعنهالكثيرالشىءنعرفو(موسى

عندوكانمزاا2527الحالىالوقتفىالهرمهذاارتفاعويبغ.تشييده

الجيرىر!امنكمئاءبعالأرجهاتهيغطىماكانعندمتراا7046تشبيد.

طولاما،أليلمنالشرقية4الناصفىطر.عاجرمنبهأتواالذىالممتاز
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5005اأضلاعهَيل5وزاويةمترأ53277فموالاَنقاعدته"نضلعكل

-يرأوحالأجاركتلمن0000302تشييدهـغوفىيونالم!رواستخدم

المتوسطوفىأطنانوثمانية(جرامكيلوا...)واحدطنبينأوزأنها

ن"تةربفهىقاعدته"ئفخلمطالتىألمساحةأما،كتلةلكلأمفوطنان

فدانا.عشرثلاثة

العمالعددأوالهرم؟نا.عنبياناتأىالقدهاءيونالمصر)نايتراثولم

تبعوهاأاىأيقةالطوأوبناؤهقهااشخرالتى*واتوالسبةصصييد.قامواالذين

التسجيل،تست!قولاالا4!الاأيثيماءاليهمبالنسبةالأمورهذهمثلفان

بعدهيرودوتوهوالاغريقرحالةرر"اْلقالوأ!نالمه!ال!ثنةو)كان

وأنهعاماثلاثيناستغرقهبناهانس!نةومائتىألفينمنبأفىالهرمبشهحد

ء!وركلسنة.ثةثلايعملونعاملا00000بالضضاوبفيهبالعمليقومكان

ؤمنوناصبحواالآثاررجالمقأررظىأالغاد4فانبنائهطريقةأما

الوسمائلمنغيرهاأوالبكرةالعيذلكفىيعرفوالمالمصويينقدماهبأدن

فيدادوتفعيركانالجهاتإحدىهـنَا؟ير1منحدرقامواأم!أو،4!ينالميكا

الأجارملايينتسحبنتالمنحدركاهـذاوفوقالهرمبناءارتفعا"!طوله

الحارجمنأيضاتردمفكانتالأخرىالئلاثةالجهاتأهاللبناءاللازمة

،افياءحمافةعليالتىالمداميكفىط!قفللعملتكفىقلي!هساحةإلىولكن

منذعنهكشفدناؤهيتملممدرجهرمفىالمنحدرهذأمثلعليعثروقد

الملكاتأوالملكاأما(لاللكقوغيرالهرميهنلم.سقارةفىقليلسنرات

.أخرىمقابرفىيدفنونفبمانواوأبناؤها

دائمامداخلهاتقعأهرامشكلعليمقابره!القديمةالدولةنراعنةبنى

الشعبثورةوقامتةيز3رملاالسلطةتف!عضفالا(يةالبحرلجهةامنتصففى

الناهبيهق)كبالأهرأمتعرضتالقديمةالدولةايام1خرفىالاجتماعية
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صلجبايبالتخرهذاوكان،اه!ىفو4ذهبحليءنبماأمحامعكانفيماطمعا

أهرامهمكلداخلإخفا.فىكبيراجهدابذلواالوصطىالدولةطوكأنفى

ليلمأكبير1الاحتياطهذاواكنأهكنتها.ه!رفةللصوصاعلي؟لمتعذرحتى

يسدإلهصنافىدتفالدولةفىمصرنراعةل!،!اد!؟!حماإيهاإ4وصودون

مةابرفىالملوكمقوتا!5يدثنواأنوذضلوا"مكقبورالأهرامإقامةءن

.الأننماارعنتمامايخقونهاكالواالملودُوأدىفىمنحوتة

الأهراميستخدهونلااو!صأالنيوادىثيالفى4ءسالةراكانوإذا

فىصورمنذلك"ل!فيماالأهرامنرىفاناالحدل!ثةالدولةمنذلهمكقبور

عندأىبركل،بلحولوبخاعةالسودانربوعفىمنةضرةالوادىصوبى

لليلكاتتبئ!شإلكافقط-اا،دوعليستقتصولميمةالقدصوىوحول،نبتا

أهلهم+منوالأميراتوالأمصاه

هرملزاوماالأهرامشهإيدعليسنةوخممممائةلا*فسه1إحةأرءضتلقد

أ،داثبهاتفعلأ13برأ!هلفامخةور!هـنكالهوحفبخفرعفياوهرم"وفو

القرنحتىصلماظلالذىالخارجىه.ا!ىد!تيلاالذىا)قليلإلاالزمالن

وءبانيهاالقآهرةأصواربعضبهإ!تبئبعد؟!هكانهمننزع!غعشرالاك

العامهَ.

ص!اءأجارإنها،بماأعىاممابالرءممعجااهامعطالأهرأمئرتأيقف

موم!يقا!وخةقتوالحراسالكنهةذهبفقد،شيئاتةصزكادلاخرساء

أصوات،النفساعاقإلىتمصا!أخرىتاأعوا5:اكف!لو،تيلهموترا

كمفنوفىالةررماءيينالمصرعظمةعنحدث3ألاريخأصواتمنكثيرة

باقوهو،الهرم؟قى1طا،العالم1ذانفىتدوىالأصواتهذهل!سو

الله.شاءماإلى

94

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


15

اهـ

http://www.al-maktabeh.com



*حلاب!ص

لمضذيحلركثيرةصةاتيةاطورالإهبرعهـدفى"صرعاحمةطيبةيئ-لمد

يقالإءرشاعر"وهير:س5،بهوصق!االذىالاسمعلهاطلةواأنا،هـر"في

بهصاهابماإسهمماأدنآخرونوبفصلابإالمائةذاتطيبةفيقولون

باحم!اآخرونويردف،أمونم!ينةطب-عهافيقولونالمقدسال!تاب

4عاص!ية،وكفى4طبفإن!وصفناهامههاولكنوالحلودالزة!طات

ساحماتهاا!لأتائا4طب!راثَالاوأعثمامبأجملالملأىطية،القديمالعالم

ةيهاتفتوار،لجدرانانةالموبرالمقاومئاتبدا،مااتبعث!والهومبالأكلس

هنقصةفيهاشبركا!يروىالتىطيبة،الرأسثاغةوالمحاثيلالمسلات

التارش!"قعص

رع!لافىبس!كانهاعاصةنتكا!د"بةبدةالأزمنةالىالعودةأردتاوإذا

إتلماسهنة0450قبلأىيمةالقدالدولةهـذالإقليمذلكأصغ"كاا!رى

ا)يرفىالعهدذلكمقابر؟مضت)ازوما،4!آولهحكامهولهبذاتهط!،

مهابد!افيهامدينةنمامكافىأعبح"ىالوسكاىالدولةجاهتوما.الغرت

وأسمصواضعففترةإمدالاردقيوحيدأمصاؤهام،و،أمونللإلهالمقامة

الوسطى.الدولة

َامعبد4صةلافآبعةأرمنأعثرتجلأىعشرةاطاديةالأسرةملوك!ى

مداوتفوقأهراماوأقاموانكالكرفى؟خرمعبدأافيوو،الأضرفىبهيرأ

نأ"ثناوإن(ا!نءمقربةءلىالجنازيةبدالمعاوأقاموا،بىر!)ابالبرموتام

البحرىالديرمتطقةإلىنذهبأنإلاءلينافاالمدوكهـؤلاءثار1بقاياترور
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اليهالمقربونقطعمنه4؟.ضموعلي،منتوحوْونجام!بدقرىالغربىأبردافى

!ث!الىفىهـقابرممأتممواعاءسو!وءتالملوك؟مضأنكا،الصز.فىءقابر!

.الطارففيحباسمالاَنالم!روفهالمةطقةفىنةالجبا

انحتلفة،بدالمحابواو4طب"علفىعثسةفيةالئاالأسرةملوكوزاد

ملوكهدمهالذىألاولسخموسرتأ،لكهكل!غاكثار!آمقكاماو"ير

حيثنكالكرإالثالثالصرحفىأج!ار.ووصمواءشرةا!امنةةالأىس

.؟ناه.ب*،أفراثَالاةح)صماعميهءثرت

51لأصإقىن!دوالإ*لهمت*!فخمصرءلأا!حسوساصتولىذ.يا

ط!بةأصاهأيدىعليالنيلوادىتحررثم،استةلالهممنريث!ك!لاطيبة

)ابحروجزريقياوإفرآسيالادنو!تةعمةسالتاكلء4الألهد!ةملوكرا!سو

جدرابئوعلي.الوراصةعاك!تتدفقامالم!ا"يراتفأخذتالمتوسطضج؟ألا

ملابسهميرتدونانحتدفةالتثموبمناظتنرىالغربى)دبرفى4!مقابر

هذ.أصبحتولهذا،إلاد!ؤصنعهكانتماخيرهصرإلىومجهلونالوطنية

ثلاثةقبلعاشتالتىالشةوبتلكحصاراتلدرأسةمصولتأممالمقابر

حضارةمنعى.نفسهـاأ:لادأتلكفىييثبهدلملأنه!سنةو"سما!4لاف2

العصر.ذلك

وثبتأ!روبفىحما!الذىأمونإلههمأنالإمبراطوريةءلوكواعتقد

إالاتعل!فأغدقواذصار!اثمرةيشهطركهمبأنجديرقعالموافىأفدأمعهم

كبرأأصبصالتىالعا!ةجمالفىوزاد:ا،4إلياإتةرال!طمةالمعابدواقاموا

ا)كيرونفأثرىالش!بعليالثروةأبوابوتفتحت.الدنيابلادوأ!

العالموأخذطيبةفاف*تالملوكدصورحولالقصورفيطءمنتمهمك!نواو

ذاتطيبة5عنهافقال،"هوميروسال!ونانىالشاعروذكرهاعنهايتحدث!فى

أسوارها.فىالىالأبوابوعثرةرقصتهااؤصاعإلى)شارة،بابئةالما
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نقفأنبنايجدرالقديمةالعا!ةتلكفىالحياةعنأنحدثأنوقبل

بت!لافىاحمهاأما،ثةحدالأقصرق!طمة.الأسماهبعضمعنىلم!رفةقليلا

لاحمهاحرفيهترجمةوص،ينالأقصر"فهوالوسطىالعصورأياممنبيةاءرإ

اللذينا!شينإلىإشارةفينالحصأى،دو)كاسترون،الرومانىالعصرفى

.الآنإلىقائمةبقاياهمالتزاماواللذينالمبررويساريمينعليكأين،كانا

أبت،5والتعريفأداة!وتا،أبت-تا"!الةمنمثممتقةفهىطيبةأما

نكالكرفىكانأهـونمنزللأنالفراءنةأيامفىاصثاهووهذاالحرجم!م!ناها

أمونإليهيذهبكانالذىالجنوبىالخاصالمنزلإلأالأقصرمعبوليس

،"طبفمسيراتالكثيرونذكردؤةالكرنكأما.وقتهبعضةيهلقضى

ليستالكرنكفكمة.تاريلمية4صبةإلىلاتص"ندالتفاسير"لكولكنكل

البدويةئلالقبالإحدىع!ا3اأالأرجحمماْإقديمةأخرىكلةمنمسُت!ة

هـكاكلع!اقرىثلاثتوجدانهنعلمأنيكفىو،فناةيِردمفىت)رتالتى

بيةالعرئلالقبافىكشفأدكرنكعربأسموردكاقاةمل!ريدمفىلمثادكر

باشا.سبدالحديوىعهدفىحدرتالتى

مكانهافىالقديمةالمدينةكاؤت.القديمةالمدينةوصفإلىالاَنأعود

ميناءوفيهالنيعليطريقهناكوكان،الأقصرمبدقيو"طالاتقرياالحالى

المعبد،هنمقربةعلىالحكومةإداراتوكانت.السةنفيهلترسوبهير

نك.واليالأ!رمعبدىبينواقعأكانأنهالمرجحفنالمروالقصراما

وأفمت،الكبيرينا،مبدينبينثرةمتناصخيرةمعابدعدةهخاكنتوكا

لينهاالتىواطةوللأؤصرامدينةتشغلهالذىالمكانثهلتحتى4؟القدالمدينة

عهدفىالمليونعنزادبمارسكانهاتعدادأننعرفانناكاالكرنكوبين

الحديثة.الدولة
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الْاجاربكتلعصصوفطريقنكوادكرالأقصرىإ:*ءبينوكان

ذقنهئحتقفووقدأمونلإلهبهيرعضالذىللكبشثيكأطجائبيهوعلي

المك.تمثال

منهالكلوكانالموظفينبهارهـنازلالطريقهذاأيجاءلىوقامت

رمضهافبمان؟بالقدالمدينةمنازلأما،إةينطاعنيزد!والخاصة4بحدية

.طبقاتأرجذا

فإنطيبةمثل\هلى4مدفيثار1عليقيقئانالزماناحداثمنظتظكألسناو

نقطعيملنافيهاال!صكانواص*مرارالنيلوفضانت!اروالحىللرروبتكلرء!ا

أطظاند*س!يلمإذاووكن.كام!هـنازلهاد!"أءلىالعثورفىأولكل

طيبةمةابرجدكأانعليمدونارس!عليناءثرفإنناا،"اكن"لكعلىبالعثور

حياكمهنصوراجدراحهاعليرعواالمقابرأمحابآنإذالغردا-برافى

الأولالدورفيخلوكانطبةاتأربعذاتمنازلخاك5كأنحت.اليوهية

واطجراتالمكاابخ،يقأ)مارم!توىقىتنصفهيىدروم4:شأوكاط،منها

،وعر.نسبجمنالمنزللسيديلزم*ابصتحوالأقياعاتدمفيهايقومالتى

نتوكاكيرةجرأتويحوىالضيوفلاستقبالَامعدطفكاأكاثلدوراأعا

كانألراجوالدورئلةلعاباخاصافكانالثا)ثالدورأم!.الحفلاتزيهتةام

.بالمنزلخاص!ةمخازنافكانرخَالأالجزهأمافيهناءونللخدم!صجزءفيه

حدائقوفى،دورينمنمكونامنهاكلفكانئقالحداذأتاكازلأما

!افتهاعلىويجاسالصيفأثناءالأطفالفيهايلطبصغيرةبركةاث!ظعم

أعاعهمليشنفو)أو،اصمرافىالوؤتض*ةأو!ةيلئاتهوعاالمنزلصاحب

الدورفىألاستقبالصالاتوكاْث.الجوارى؟مفىيعزفهاالتىبا،وشقى

الجزءقىفكانالمنزلسطحأما،الثانىالدورفىالنوماتوحبرالْاول

الحديثة.ةر!علافىالسطعحدائقنظامإلىأئربمس!وفةأعدةمنهالأماى
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صمفياتالمسة؟اددارسأما،اكتلفةبالمتاجرملأىار!الش!وتوكا

طيبةمثلكبيرةمدينةبةث-أأنالمصقولمنولهض.بدالمعاإملحقةفىكاْث

يرتادهاعامةأماكنبيمانهمبنشأأندونبمدْمنمابل!وهالمصريونيبلغو

عنفقلاولكالأماعنارفادهعلي"بيذهيؤنبمدرس5ووها.اللهومحبه

يطافى:البرالمتحففىانسطاسيبردية

نءتممثىوأنكلالسرأتنفسكوأسليتالتعايمأهملتأنكءليت"

ثكتنفرالتىإلجعةرامخةتنب!ثحيثالحرابوراءسايا1خرإلىشارع

أ،يهسورةاسفينةادفةمثل-صحبحإذ،التهل!إلىحكرودو!قتوالناس

:يقول!ح،َايهارأويميناَمخركلا

القيثارءخاجاةوءلوكوالمزماضاناىات!غنعلىالغناهعلوكلقد"

تقعدووتةومال!ياتوحولكافىانةفىوتجلس.الصنوجابحطهمان!لاو

يتدلىوالزكيةلرواغباملابسكوي!طرون،أمامكالغاثةقيإس.النمداعا

و"ثكءلىوترتمىتترعحمبطنكعليتطبلوأنتالأزهارعقدعنقك"ن

.،الوحلفىوتترغ

،كأيرةأضرىمحاسنصطكفتكاالمدنيةممصاوى!نبجاإلىولكن

صريين.!ان!وسفىالإهبراطوريةملوكبهاالتىبيةاطرالحياةوبخاصة

اتلاعلينظرةوألقيتالأؤصرفىالبحرشارعفىيومامامشين
أجاربعضزالتماالمعبدأمامفهنا.3رثاتالذ)تعشرذهنىإلىووثهتإلا

خرجءندما،كاهس"ا،اكأمجرءنهاالئىالميناهكماذه05نهاءكافىباقيةالميغاء

الملكأرىأكادني!سلالافآمضىورءلم!الهكسوسليحارببرجاله

ءا-ةلاأرىوأكاد،"ءودهرأسعليوسارالذهبيةإتهعراعتليوقدالشاب

.الزهورعلر3ونائراتءضجعاتأعزاءهنيودعنخرجقوقدوالفتيات

وتهليلالطلمبولدقبينظ*رتالميناءوقداحمسالملكسفنأماىإرىوأكاد

.والنساهالرجال
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.هت،الملبأسرهاطيبةخرجتوقدمخوئمسعودةثخيلتعصةمنوم

اءونالإلهشعارمقدءتهايعدوالملكسفينةصطرهاوفىأقبلتقد!السفنفيها

بدأالمعبدظلفىوأصبحتالميناءإلىت!صوإذا"ى(اطالصالذهبمن

الشكرليقدمالأسرىآلافوفىركابهالظيمفرعونتقدموسير.فىالموكب

.أمون4بلأ

طية!ق.مصرىكلبهويعتزالمثباببهيهتدىنبرأس4طبتاريخإن

قبللي!لاوادىإلىالوحدةتعيدءشرةالحاديةةس*ألاصيىشت"رخ

لطردأ%رى!رةابوش%رجتطيبةومف،سنة4000منأفى

وتبعتهمأليلادأعد)ءعليفانتصرتسنةخم!ممائةبخحوذلك؟مداوكسوس

الإمبراطوريةصرحفىالأولالحجرووضعت،م!اعوقضتفلسطينإلى

الشعوببلكمناظرأهام!يطوونةفألمعاركلكتاريخنقرأإننا.المصرية

أياماالقدماهدنيافىيعيشزائرهاإن،مقابرطوفىطيةم!ابدجدرانعلي

جروكل،النيلجانبىعليs5الواتملأطيبةثار1ؤإنيشاءكاسهوراأو

القديم.هـهرتارغَسجلهنصفحةأوسطراَإلاليسفيهاجدارأو
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!بحلأحى

الجوفقدكانالشتاءأياممنيوماأنهكانمنورغاَ،الظهرساعةحلت

الدوابمئاتأرجلثارتهأالذىالناء!الغبارهذاوطأتهفىزأدخانقا1َعار

.،وادصموةثعتليو"يمشابا25يتةد(الصحراءتقطع!تاىكااوالجمود

والقلقاطيرة؟ظرة4صاحبإلىيننماركلطبسينحولهومقالشابكان

المسير.عنيتوقفوألمولكنهم

يرتا+منعليتمرى!اأكجاربلأقمىالمغيرالجيشهذاتعرضلقد

أمامهمومازالأيام؟مةأرقطعواالطريقمنتمففىالآنإنهم.الصحوأء

طالبينيذعصونالجنو*وبدأ.كادأوماءمنمعهممانتهىواأخرىبعةأر

صورةع!اأماموأرزسمتنجودهبث!طورمجسالقائدوأخذ،هاءجرعة

ذلكززادالصحراءفىالمسافرماءينضبعن!دماعنهاعواطالمابشعةمؤلمة

.ظمأ!من

غيرالشابهطايكنولم،الميلادقبل232،مشتاءفىذلككان

يينالغربيةمصرمحراءغيرالصحراههذهتكنولمالمقدوقالامعكندر

."يوةوواحةطروخعصمى

قربعنأليومذلكفىالعاشرةللرةوسأ"محاشيتهإلىالاسعكندرفظر

السيريستطيمحلنألركبأنذلكءلىواضافواالجوابنفسفأجابو.الماء

الاسكندرتملذلكوعد.محققاللاكمعرضونوأنهماليومهذامقأكثر

غلمينسىفاسألوهوحاميهاسيوةواحةسيد"أمون"لزيارةهناجئتإفى"

يستطيعالذىفهوأمونأدعوا5:للجنودقولوا."ايهإنملحقمجميناان

.،إلينايد.يمطأن
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اننفوك!كإنالتذكيرذا5.ثلإلم!حاجةفىالاسئكندزرجاليمنلم

الإنسانيرىحيثالصحراءهذهمثا!فىاللّهحمايةإلىوحاجتهابض!فهاتشعر

الهظيمالحالققدرةفىالتأفلإلىمجاجتهوفيءر،إليها4:-بالهصغيراَنفسه

بها،ؤفى-ون-صهاَأصوا!مارتةهتذلاثخو.وأبدعهاأبد!4الذى

نف4م!خءواحصد؟شغللمولكن.مخرجالهمد!ءأن-المؤمىونوغير

.يهونأوكلفهووم!افرجهذافىبالتفكير

ه!ذ.ماولكن،الحارةأشعتطترسلوالثمهسصافيةإمطءاكاش!

ءسطتحتىأماء4يدفعهاالرجوأخصذالأفقفىتتجمعأخذتاىا،السحب

!نفوسبدأت.؟الجوحرارةواشتدتعمكنقدالرجبالما؟ال!مماءوجه

ؤطراتوبدأتلدعائهمأدتهواستمع.جيداَيرفونهاظواهر!ذهْتنتعش

تهمصيرافارتفعت،عبوساطولةمدتبفموجوهـأخذتؤوقتنزلا،طر

أفوأههمفىالمطرقطر)تيتلقفونالسماءفوو"وههموقلبواكالأطفال

3*ـهماوملأوا،ود:أبهم!4مةارتوواءحثإلىانقلبانطر411لبثوما

.سيوهإلىيصلواأنورجالهر،ظ!ساللأمحكناق!هو،وأوانؤربمن

عليوأثرفالاس!نلريةوهىالجديدةه!ينتهالاسع!غدرأسس

علينجاْةقراره"رالأببضالبحرطىءثعليعندماكانولكظ،ا!طتخطه

المنطقةعاعة"نيومتوبرا"هديخةحتىالشاطىءمجذاءفسارأمون-معبدزيارة

ووهالواحةإلىالةوافليقطرفىان!لصرثم،ءطروحعصسىالاَنومكانها

اديارات4فيو!يرالسرشِلافآهـذالقوافلعليهسارتالذىالدهـب

.-الاَت

البقاءإلى4،احفىوهوالمثماقتكبدعليالفاغذا5صلالذىماوأكن

ا؟ديدللزحفوالاستعدأد،جيشهشثونمخلفعليللإشرافمصرفى

علحيها؟استيلاههتحخمبية"رميزةلسيوةفهلكانت؟بهالقياميىوىألدىكان
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كهضهنبرءاتول!ممالحأهونواحةلزيارةرحلتهكانتوإْمماباكفىالجواب

جميعفىأيصأذلكوقيلالميلادقبلالسادسالقرنمنذسيوةأشغرتإذ

يرؤولاالصادقةامونالإلهونجوءاتوحىمقربأكانانأليوبلادأمخاء

أرجاءجميعمنوالأصاءالملوكأرسلوطالما،فيهاالشكعليالناسمنأص

ليسألوأالوا"تهذهإلىوفود!اليونانمجفارةالمتأثرةأواليونانيةالبلاد

وإرشاداته.إجابتهعلىو!صونيحير!مابعضعنأمون

فىافىتجكلاياتاللي)حدىآصاأناليونانمؤرخىبعضلنمايذكر

فأرسلالنتيجةيعرفأنفأرادبينه!الحربوطالتآخرآحامعحرب

أتيتمحيثهن،ءو*)أمونأجابهمبسؤالهمتقدمو)فالاأمود!معبدإلىرسله

التالىليومافىوحاولواشيئاألرسليفهمولم،)لاَنءحىأرفىعالذىفان

الرسلوعاد.قالهماعليواحدأَحرفاالإلهيندفلملكهنةامنثasاستيصاح

لتةواواالشاطىءإلىوصلوافلا.مهـمتهمفىفشا!ممنثقين)واتوا"سامق

موتهيومعنساْلو)ا!ؤماتقدسيد!بأنعليوابلاد!مننيتَالاببعض

مدةأنعرفناولو.اهونللإلهلسؤاالمالسابقاليومأنهكانلهم)تضح

العلاذلاثفىشهرمنأفلفىقطهايمكنلااليونانوبلادسيوةبينالسفر

ئلوسامنوسيلىالأيامتلكفىال!المفىيمنلمأنهأيضاَأذهاننافىووضعظ

Iعنكيقيةلقدماءامعللتساؤلمضطرينأنفسنانالوجدالحديثةلمو)صلات

بموتلصحراهاقابفى!وأمونكهنةعلمو3يمفهذهـالمعجزةحدوث

وفاته.غطاةاليونانفىمخعك!

المؤرخونودونهاالرواةتداوالالقصةاهذهأمثالمنعشراتوهناك

وكانالدنيابلادبينرفيعانامكاوالههاومعهدهاالوا"4هذ.احتلتولهذا

.13مسالاصسيةسيوةوأحةسيدأمونبهيقولهايأ"ذونلقديماال!المسكان

تليظعنوناءكهنةليسألذهبالإسكندرأنالمؤرجنبعضوذكر

.سنرىاحدكايعرفهالمالحقيقةولكنذلاثغيرآخرونكالكاأبيه
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احدىفىقليلااستراحأنبعدوسيوةإلىمعهومقالإسكندروصل

اشقبلمميسوراإلىصوردوافلا.فاصظبعضوهولمعبداإلىقصدئقماحد)

وتقدم.أيامهفىنفوذاَالعالمرجالبأعظميليقاستقبالاالبابعندالكهنة

أنهإونعته،اْمودقجويترابن5هإ*انوبهب"رووحباهالكهنةكبيراليه

الإلهتري!إ*ماهدأف"والمبابههإلىدكألفالا.قهرهـأحدلاسوف

شىءوسطماوفىكتاف!ثمأعلي4؟!كلا!رطهاأءونسفينةت"ر".بهأمون

خاقثاومشىبا&فينةوأحاط(الزصدرا"أبعصصعلثفكلا!يضاوى

"فتدورلسفينةوانا!غيئرويرقصنالموصيقيةتالَالاعلييضربنكاهنات

بسؤاله.يشاءن5وليتقدمبتطاقدأموننفسىاننةالكمرئيسأعلن

بةولكانع!يلم"ييماتنكا0لعظيمالإلها3اأ،:وقاللقواداأحدتقدموها

عبادته؟عايناوحقإلهاأصبحأنهم!ئذلاثفهلبنكاأنه

الإسم!ءدروأنن!لم؟قالالإله)نادكا!4شْروقالإسفيضةأفتحركت

له.بينلقرااتةديموعبادتهءب

لكهنةارءس!إلىأثارثمتصيرفىيروؤتأس!اكناالإسكندروظل

.،لموةفىأمونأساْلأل!أريد:لهقالذلاثوعندامنهفاقترب

أخرىصةوعلتبالسصينةفداروارجالهإلىنةلكمار!ئسفأشار

اسفينةاأو!ضو"س!ا"يمكلجرةإلىودخلوالغناءواالموسهيئأصوأت

.البابأوة!غأوالهيكلإلى4ة2!لار"يسهعالإسكاندرودلف،مكانهافى

لمالإلهوبينبينهدارعاسألوهفالاأمحابةإلى"رجقصيرعْيروقتوبعد

كاواْشدألأ!ابهالإسكندريقلأ0يرجو.كانماكعكلبأنهقولهعلييند

لهاسيقولهاهاهةأثباءأمونمنح!سأنهفيلهايذكرامهإلى-طاباكتب

وصلالإسمكندرفات؟تملمإخما)والأمبيناللةاءهذا،ولكنيراهاعندما

الإسعكظ،رقهرلنبأنهأمونقالهبماا2الدْيخاكاوآمنت.القوإلىسر.معه

َامةدرخ!صألذىإنهاايمىأنأمونعليوحقأمونفيانهباْحالهرآمنأحدكا
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يليئفبمانالإلهلهذأوفائهءلالامعكندروظل.ا!ط!الأرضإ-ودأنله

.يستشيرهإليهأرسلحرجمصكزفىنفسهد-ووكلماسارأفيدبا!ملا؟اسمه

كانممنوطلبالأخيرةاللحغهحتىيذكرهظلآبافىالوفاةته!صفالا

ق5إقربهاروحهلتنمسيوةواحةفىابيهدب!عم"وأرإلىيدفنهأنجانبهإلى

بطليموسئدالقاتدخللولاوصيتهقنفيذالاسم!ندترجالوأضأد.أمون

.ةيردن!كعمالا!وأنشأهاالتىينتهمدفىدفنهعليلهأصر)ره

قريةفىالاَنإلىثماظزالماالاسكندرفيهوقفالذىالمعبدهذاأن

ونصيحتهنبوءاتهوسحالإلهإلىفيهاوتحدثدخلماالئىوالحجرة،أغورى

حةاواسيدأمونتمتلبالنقوشمغطاةنهاوجدرا،بهابأسلاحالةفىاتمازا

فيجاأحدوعلي.الأخرىالآالةبعضوخونسوبنهواموتزوجه4و"لمة

لحماوئلاثينئتينبماالاسكندرقبللحشالذىأقىأحمسالملكنمرىا!كل

.،س!درإ"سوغالواحةآحانرىالآخرنباطاوءلى)رَلهةبينلقراأ!قدم

تسببوقديبقرعهدإلى"ولهوماالمعبديقطنونأغورىأهالىكان

وبقىالزمنغالبولكهنقوشهوتكس!لميرْمبانيهمنأرثيرأتمدمذلكعن

وأجارأتربةمنفيهمماوتنظيفهبهالعنايةيذظرمازالأنهولوالاَنإلى

.واليومأمسبينوشتان،المنازلوبقايا

والمعبدزوأرهوصفهالقديمكاالمعبدبينأقارنالخرائبهذه؟ينجلست

الماضىفىالخيالباح!سوالقدماءوصففىالتفكيروأطلت.الرامنة4حالةفى

الملابسترتدىأشباحمحلهات!حواماىمنتختفىالمتداعيةالجدرانفأخذت

غنماءوأينالموسييأينن!لو...تهوكاهنامون1أنممك!نة.أبيضاءا

اففسفىماأفىوماالغدبهسيأتىعابجدْئ"أهون،صوتوأينالعذارى

.الجوابءنهاعرفأأنقئأأسة!هـن
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.أغورىجامح*ثذنةءنر*اصؤوىصوتعليتأملاقىءنوأفقت

ا!ته.إلاإلاألاوأشهدأكبرللها...نط!.العصرصلاةإلىيدعوالمؤذنأنه

الاسكندرمجدوزاد.الأ!دإلىنجوءاتهوصم!تأموندولةلتدالقد

4فمنه!$وأص!خ.موتهعندهع!طأءطمتولكنالشعوباذلحتى

الأرضيرثءتصحأن،الدواملهمنوسبحان،التاريخضصمن

عليها.ومن
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حلاحى*

صودمقال!ربيةالجيوشت،اكالميلادىا&اجالقونمنتصففى

وقف"نوكلالرومانوش،تحاربيقياإنرثيطلفىت!فما&لمعكيى

الفاقىونيلبثولم.ا!يؤاستقرتثم،اك!ضخأحتىأ:لادأأبناءمنوجههـمفى

ليهم.إيفدالإسلاميةئلالةجمامنءيرموأخذ،ا)باد-لهمأصب!ت"ىلجر*ا

تفكفىمكاكأطذ%أتالم!س!ينثقافةتذ"أوالبلاد!لكفىمال-إلاذلمةمثروا

لأطلنطىالمحيطاحتىهصرحدودكلنبأكلهادقياإؤرلثهابلادأصجمحتبوعلرا

للسكانزالهاأنهولو،فىكلوعهاالصبغةبيةعرألاَنحىالوؤتذلكمقذ

أثروالمضربئرافىالجزوبخاصةيقياإنرثهال،لااتبعضفىالبربرالقدماءمن

الثقافةأوبيةالعريةالأفىعليماضىتلمالتىم!!لولهم،حيةوثقافةبهير

.أ!يومحتىبيةالر

آثارهاأوالبلادلتاريخضر!ةتأتالأحاديتهذهشأنمنول!

وش!وبهيقياإنراللهث!لاريخالحديثهـذا!تسنخصولهذاالإسلا!الص!دفى

نيةالرومالارالاَْ!اعنالقادمولثث41فىونتكام!الرومانعهدقبليمةالقد

.أليومحتىالباقية

اثبتتقدالأثريةالأياثاننرىالعصوراْقدمإلىالرجوعناأر*وإذا

بأهلهاعاصةكانتالجزائرفىوبخاصةالبلادجميعفىعفيةمناطقجود؟

اجارمىتهمأدواوراء!يخافواأا-كانأ!هؤلاءوأنالحجرىالعصرفى

وبعضه!المخورفوقالنقوشمنكثيراأ؟ضاخلفوأبلوح!مصبالظران

سنةهلاف!1ستةقليماإلىتاريخهاويرجعملون
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أداطىْمفبةمقرعليبصضهم(عديدونأقوام5:اكثقتانوكان

المصرىالتاريخبدايةوفذ،الداخلفىبعيداَيقطنونر-َالأوالبعض

قبلالميلاد320.عامحوالطيةالْاولىالمصرالأسرةءنذأ*يتبعبارةأوالقدجم!

يينالمصراو!ثأ،اللهحنو"شعباحمهشعبمصرءنإلىالغربيعيشكال!

كانماءندوبطراإمضتينلمصرابينوإلج!ميةوموكان!ماثوعا؟سهـمملافى

الدلتا.فىالاستةرارمنهمإمضيحاول

ومجلون،التحنو"يحاهـبونأخذ:االضربمنآخرونأفو)موجاء

يونرحم!ثمالمصردؤ:"ـهىق5)أنو!سإالجددلأؤواماهـؤلاءوكانب!د!فى

الريشويضعولقالتحنوهـلابسعنتختلفملابماإسونياوممثارمآعلي

زرقاء؟هيون؟مضهم3ورأ؟لميفاكانقد9إشرتهملونأما،رؤوسمفى

صقر.أثحروءللاشموأ

خوفوأنجدأالمرجحومن،التاريخفىءحولوؤتفىالغحومجىءكان

سنة4500هنافىمنذأىالمصريةالرأبعة؟لأسرةفىالأكبراالرم؟ف

رحمتوقد،المالكائلةالعانروعمنلقرعأهاأصبحتصر3أميرةتزوج!

!ولأكبراا"رمضرقىالجيزةبرمقاإحدىفىبتهاواالفرعهدااتأهـيرإحدى

شعرهاالمصرىالةنانلونكاالمصرياتهـلابسءنمختافةملاإسا"إإس

لأصوداللونايخربلونلونعينيها،كالأسوداهـنبدلاحيتةذىأصفر!يون

نفسها.المق!رةفىالمرسوماتالمصرياتءنكغيرهاالمعهمتا*

نعرفأنناأرداإذأها،الليهبانإالةوملاءهـؤية!!،اثارلاَاءلياءإ-مىو

باأوروسالشعوبمنأنهمومموأ"داَتفسرِاَإلافيدفلسنااتواأينهـنا

الشعوبمنالأقلءلأو،طارقجبلبوغاقثطرعن!اإفرإلىءبروا

ذتالجرمانيةالشعربفعلتكاالمثمالمنالقادمينبهزلاءامتزجتالتى

م*اويظلالقرونوتسير.يقياإؤرثهالإلىافاندال،ا5جاءعندماسنةا050
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،يبون،أقحو"ولكن!طجغرام!ياَاسمافيصيرإفتهىثمقليلا،التحنو،

ةل:دلاجاءتحتىبةالمصرالةمهوصفىرخَالآنمنر!ظ؟احمهمويست!ر

سنة.0340حوالىمنذاىالحديثة

منهالقريةالبلادإلىطريقهد"والمصرقالتفوذأنفىنمثكولسنا

حتىإليهوصلمامدىأوالنفوذتأ5تأثيرنحددأننستيحلاان!دو

نفوذمخت!طهاالغربيةالصحراهتا!اوفأصبرتالإمبراطوريةأيامجاهت

الآلننسميهفيماالإنرثقىالشاطى+عليالمصرىالنفوذانتشر،كاالكاملمصر

أبعدإلىامفدأنهعليدليلأىلدفياليسولكن،توذ!فى*اورليبيا

ذلك.من

اليالأدقيا2.دعامحوألىىْاعشرةالتا"*4الْاسرةأيامجاءتوها

ؤظهرالغربإلىليهاوماليبيافىوطنةالمسةالشعوببعضأحماهأ%ذتحتى

ذلكةمدنراه!ثم،الفراكأتيخدمةفىمصتزقةحنودالمصريةالةصوصفى

ةصجموعهم!!عونثم*تاحعصْفيصد!مهمرعلييهجمونجموءثمونلو!مجي

البرمنمصريهاجمونوباأورومنجاءتبحريةشعوبهـحإفونويتىاا%رى

يمةهزثرويخز!مالمه!ىوالْالسطوليودقالمهرالجنودفيتلقا!رح؟او

البلاداحتلو)الذينالهكسوسخطرعنيقللادام"طرهـقمصرتنبوو

.قرونبعدةذلكقبل

ونرى.ا!عالثرمسيس!دفىوالب!رىالبرىالهجومذلككات

مناظرنرى.بالأقصرهابومدينةفىءمبد.جدرانعليممسطرةتفاصجله

أعاء!،فقرأووأسلحتهمم!سبملاونرى،البحرشعوبجاءتعايهاالتىالسقق

التاريخفىصدأمأولانهفيهنعرفالذىالصداءذلكتفاصيلأيضاأ!ةنكا

.ثار!آءلىالمصريونومجلهأخبار.إ!يناإوصلتباوأوروس!*!ين

بعضهماستقرثموتفرقوا،مصرعنمدحورينإلتراةهؤلاهارلَد

شواطئه،بعضوعلالمتوسطالأل!فىالجرجزرفىمختلفةمواضعقى
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ترلو)فالبلستاليومحتىنرددهااقيةإالشعوبتلكاسماءبعضت)ازوما

وجزيرة،لل!ثردنؤسبةإلاينياسرديرةجزاسمليسفمهطينوالان4نسهثفيما

.اذ!هو،أتكل،قباثلمنمأخوذةصقلية

عليتظهرالإغربقبلادوأخذت،قدوراهنأخرىد:رةالزهنودأر

تْاكأنهشكولا.التجارةفىالفينية!ننوم!فافتوأخذواالعالممسرح

بعضإلاالمدنيةتلكن5إ)ينايصللمولكن)فريقياثهالفى4مدفىهناك

يهثرفلموصوكمبد!ومعا!فصوراماالصخيرةثارالابعضو،قليلةتأدوا

الساحلعلىالمدنلبعضالفيذقيينتأهـ؟ستجلبهيرةقيمةذىثىءعليا!ء

.م.قAirلحمفىقرطاجنةمثلالإفرفئ

مققربة5عليالممتازالموقعذلكفىترطاجنةءيناءأفيفيةيونأانثمهأ

التجارةليدمقاأخذت-ىقلهلرِغعاجطيمضولم،ا!اليةنستوءرت:4

بدور!أخذواالإغريقنك!لو،أبناكاأيدىفىتسشقرالأبيضالحرفى

المستعراتتلك!أشكاوكا!الإنرالشاطى!عليلهممستعمراتتؤسسون

َابهيرازدهارأوازدهرت.م.ق631سشةفى!هو!مسأالتىيققورمدتنة

بهيرةصلىذوىأهلهاوكان،الشاطىءعليالتباريةالمدن!أوأصبحت

يقيا.إذروتجارةبمصر

وكان،التجارىالتنافس!؟سببالحروبوؤوعمنمناصهناككنولم

نتطربالأصنتهىاوأجنةترطافىمنافسةننامحلاليويحاونأخذواقدلرومانا

يقياإنرفىثهالالكثيرونم!ءممتقر،واالتجارةفىأقدامهمتثبيتوالرومان

.بلافى!بهمصاقتأن؟مد

فىالجرمانيةالفافدالقبائلوفودإفريقياثهالبتاريخأيضاَيرتبطومما

منالكثيرومخريبالبلادعليواستيلاكمالميلادىالحامسالقرنمنتصف

وزالتأص!انهىحتىقصيرإلاوقتعليهم؟ضلمن!لوالصامسةمدنها

دولتهم.
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اخذت"بىالمسيحيةوكانتيميا)فرثهالفىتنشرنفوذهانعهلنروبدأت

؟فلقأعىالذىجوستنيانعلأفىو،صوصا،البلادتلكإلىيقما(طتجد

المسالينجيرشطهتحتىالقليلإلا؟ضلمولكن،الوثنيهالمعابد

.الأوضاعجميعفتغيرت

ثيطلإلىالفيايقيونيأقىأنقهلفديمةمعابدد"وفىنشكو)سنا

ومعابدرقصوراصوفاأظهواالفينيقيينأنفىأيضىانشكو)سناإفريقيا

ئمة،تبقلمراثَالاهذهولكن،غيرهاالأماعنعشراتوفىقرطاجنةفى

جميعفىألروعاناخلنيالتىالرومانيةالمبانىدشييدفىأحجارهاوأستخدءت

؟حدواحدةغ!كات!شفالحالىالقرنفىالعلميدوأخذتإفريةياثيالبلاكر

.لأخرىا

الفينيص4ثارلاامنءيدأأقدمَاثار1حشونالايجدأنلمسقبعداكلقلهرو

وفىأساساتفىفيدأنأيضاالمستبعدمقليسأنهكاوالرومانيةواليونافية

المعابد.بقايابينمنهاأقدمهوماالأخرفىالرومانيةوالآثارالمعابدأرضية

أوأ%رفىيةياإنرثهالققطمتكانتالتىبو!شلااحماءنرفومخن

لليبووااقحوسكنوأين،التقريبعليوجهمواط!اونعرزء،الفرأعنةأيام

ثهالفىصكنتالتىالقبا!لتلكأصطهأيضانرفو،وغير!لمشوشوا

ونعرفس!الميلادقيالحامسالقرنفىالإغريقر!الةذكرهاكاإفريقيا

مسمَعراتهميؤسسوننيوناليوناأخذعندماالبلادتكرا:"امنكثيرا

اللهمالأياملكمناهميةذاتثمةظ2ثارالحظلسوء"بخقلمولكنهنالُ

ئلأوافىبلكالمعابدتشييدأعيدعدهاأماكنهافىظلتالتىثيلبعضاتيإلا

.الرومانعهد

15ثاربهآأصيبتوماالبلادبلمكعليماصإيفاحءنالةلصرهذاح!ينا

يقيا.إنرثهالفىأليومحتىالباقية4لارالاَ!أعنالاَنوأنتحدث
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*حه*

اص!حاتافىهذهيقيار9إثهالفىالرومانيةراثَالا!أامخدثءنسوف

آ"ىفيهونيكا*ذلكبأنإدراكاى5ز!31هـثن5هناكوليس(11!لملا!ل

!ستغرقYابلادأتلك!قيةالأثرلْاماكناأكاءفقطناسسدلوتاأإذ!!ي،سترا

أثسلمإذااقارىءأيساءئأنو%رأو"صذا،ذلكن5!ثرأالعملهذأ

يساءئأنوأرجو..القليلإلامنهاأصفلمأواالاء4ا":اءأفبعضإلىإلا

أهميتها.إلىأفل!أنوحسبى،رغبتهإثباعفى!رتإذاأ؟ضا

أنشأماالتىيمةالة!المدينةفأها،تونسفىؤرطاجنةينة؟إالاَنولفدا

"لكفىبدأتالتىالحفائرأثبةتكاأخرىيضةمدفوقهاإلهيتفقدالفينهميون

أيفاَالحفاثرتلكأثبةتوقد،الاَنحتىمستمرهلتزاوما2،19عامالمنطقة

عنكثيرأأخذواالرومانوأنقديمةفينيقيةناتجبمافوقبىهـمحه!جزءاأن

مبانيهم.قى!استخدموهايمةالقدالأحجار

التاسعالةرنفىصورأهلأنشأهاالتىالقديمةقرطا"نةميناءكاْنكا

تجارىأيسطولىكبرأالاوكان،بيضالأالبحرعلءءينا!أآبحابلادببل

لذلكالةيةلميقيينأختياروكان.وتجارتهاسفنهالحايهَحرفيأسكاولوأكبر

الأسواروأقامواانحتلق4صفةالأ؟فبنواالعطمةعلاحيتهإلىراجعاالميناء

سوقفىانفسنانرىفإنناأليومئالاخرافىمثينافياذ).لفحصيهاالمديضة"ول

واطاماتالمسرحف!يرياونرى،القديمالفبنيقىالوقفوقهـشيدوهويش4المد

منها.الق!لعليإلاالزمنييقىفلمالمعابدأما.ادرياضيةالألعاب4و"وه

لهةالاٍنتكا!د،ال!نيقيةةهلَالامكانتذ!خأقدنيةألروما4"َالاونجدبعض

هكاكافأخذتالمدينةفىألْاولالمقامصاحبةهى،)تاعنت(يختتا"الفيذيمقية
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،سأنورنوس5الرؤماىْالإلهحلكأ،لستيسكا"كماىرْحالْيةروماإالة

ابىصاإ"لد-يفا،دينةوسطوفى.أمونبعلالأقدمالإلهءكادْزحلأى

حصنإلىذلكد!*إحولوهثمهـوتا!اقدماءاالقرطاجنيونفيهدفنالذى

إلىالبحرعلي4فىا،طلالجزهحولواالرومانولكن،المديغةءلىمشرف

عليالمنازلهذه*ضوغتوى.للأغن!طءالخلويةالمخازلفيهاو*اقأحى

4بلود3الطذلكفى4ءلمىعثر!5أجملمنؤصحيفساءبهيهاوءت،لة"فسهفسساء

للميدخرو!موءشد!الحدافىبتنزههمنو*ضتيالاغاصمقكثيرا

،المحاعبلبعضجىئيصاَأفيل،كالأفداماعليأولحيلاظيرعليءسوا

.الرومانبيوتلأحدبيرلهموسطهوفى

عشرسبعةمنص!كاالحاليةتوأسهـدينةعنرطاجنة9شاخرأولاتبعد

يصا،)نرثهالمتاحف!أوهوالقدج!متحفهانفسهاتونسوفى،متراكيلو

من4القديرراثَالاوبخاعةانحتلفةالمناطقمنالحفائراخرجتهها!أوفيه

طيرلاْأىاالضادرةلأشياءاض!بوفيوابحيةنيةوالرومانيةنااليوالعصور

آخر.؟لدأىفىلها

!ناطق!!تَأ)نزوريخيرليبيا%لىشرقا4و)نت!جروتونسقرطاجنةولنترك

فيأوكيرتخةقور"دثء4ط.دتثأملالههأهو"مخاتوعينأوناجرثار؟آولنبدا

ءذهأزدهرتلقدءلم!لاداقبلالساجالقرنفىالإغريقأسسهـاألتىالقديمة

أصبحتكاْللتجارةهاماصكزاوأصجحتممتْو،علاهائل؟وافىالمدينة

مقوأذلمأءظ!العامةنيهامباوصارتإةلمسفةوإالطبلدرا"اتَاصكزأيضا

117،مفىأصيبماتول!نها،والروهاناليونان؟لادمدنمنال!ثيرمبافى

عايهكانتماإلىتعدفلماليهودبهاقامثورةبسبببهاحلتبنبئمىلادية

نيها.مباخامةفىأوالعلهـيمةأوالتجاريةأ!يغافىلاتيءن

التىا،قابرمئاتومن،القدبلمةالمدينةيابقامنقورينةثارآوتتكون

ا!يؤعثركاالمباشمنكثيرءناطقائركشفتوقدحولهاالجبالفىنحتت
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،"أبولو"الإله"هبدفىوبخاهـ!ةأالاقثيلالغطبقاياءنكثيرعليأيضا

ميلادقبلالحاءسئلواوض*االمسالقرنأواخرالىبعضهاتاريخويرجع

وحمامات!ا15بدمعاياوبةاأسواؤ!اينورأن؟نةأ،ولزائر؟ص*طيعو.المسيح

.اباسمينةالمديىتأضأ،)كير،4،إلاءيناتضاَينوركا،هـناز!اابقاو

اصخرافىالمنروتةا،قابر!دااداؤقلافآعليه!اكأ؟احثونءثر

كيرينسسْوءؤبرألنلذكرارستحقومما،االامةيةالمع!را،ظاهربعف!ويها

.الآنإلىه!روفاباقيازالماملوك!أولالأولباتوسوهو

نصرهاقوسفىاكقنرىبلسطراإلىولذهبمخاتعينولنترك

الروماشبراطورالاهعمرفىإئالذىالأربعالوجهاتذاالم!ثهور

اعا*با،دثنةولكنميلاديها61-138عاممنحمالذىأ،طونينوس

.أمرشاعليخلفهمقإلى163لحمفىتقديمه

م*ايطلقونص!إيةجؤيرةيونانيوكانفقد.قصةبلسطراولكلمة

المنطقةتلكفىيمةالقد4نيقىالةالصراقءعلي،ثةالثلاالمددْ"أى،يبوليستر"

يا،أو"و،ليكنزهنَالاو)سثا،تابراس"ولبيدهالآنومبمانها"ليتيس،وك!

منومصراإJ)!أوالثلاثةألمدنهذهترتطوكانتطرابلسالاَنومكانها

.اخرىزاحيةمنالةوافلبدروبيقياإةرواواسطناحية

والثانية،الأولىوبخاع!ةكثيراَالمدنهذ.علىالروهاناباطرةوأغدق

نف")ألرسوصالحتينت!ودالمئينالميحاتنِا5نك!لو،المبانىأءم!في!ثماوبنوا

احمهاؤأصبح،ياأو5وهممافقط4الثاكإلامنهايبقفلممداخلممالسدنظرا

علىتزيدمسافةفىةدي"ولاالصالحةالميناءوصارت،طرابلسأوتريبوليس

يقى.الإنرالشافىءمقصركيلوئتىوهاالف

م!ابالمةروفةألحديثةالبلدةمنقريبةفهىالكرىلبذسميناء،ها

هذهفىليةالإيطاالحفائره!عكشفتهابأنألقولفىنغالىولسنا،،لبيده"
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،!ف%فرفالفىألآثارر.دهنهامةثرةثارهأ1ائحعل91ام4مئدْا،دية

و"اما،،الفخمةتهاوكضيمصالعامةنيهاباويرىشوارعهافىالإنسانيتجولإذ

معسرحه!أوال!ظيموصوقهاروهافىالأباطرةحماهاتخ.امتهافى"ضار!التى

وهىليبيافىأخرىيةأثردرةوهغالك،سليميننايهوأتيكادأناللذين

القرنفىالفينيةيينأيامإلى)بمطهمدثنةمثا!تأسيسهـاجعيرالتىتاسبر)ةن،دم

.الميلادتيالسابع

،الإناهء:اقوعنيمةد!لاالمدينةهبافمنءقكثنالحفائرلقدكشفت

العامةأيهاوءبامعابدهاض!بت)ازوهاكيسءنتقللاأهميتهافىوهى

هافىغيرنظيرلهيوجدولاالحالىالوقتفىالمدينةهذهبهتمتازماوأ!،ثمة،

يابقامفالرهالقىتمدفوناالزهـنعليهإقىأهاهوالروهانيةالمدنمق

الفسيفساءأيفاوفيها(انحتلفةالقصصثل4رصوموءليهالفديمالمسرح

صوالميلادىالسادسالةرنمنأىجوستضيان4كنبفىبصتى)االشهيرة

ومواضيةثاجميلةز)هيةنهاوأدوا(العصسذلكءقالعالمفىعنهماكشف!اءق

خاعة.أهميةذاتالأعلا،-يحية

هاذانعوفلاوهنا،الجزائرإلىالاَنولننتقلليبما!اعنالحد؟ثأطلنمالقد

الموأقإحدىلش!ثتثارآفهناك!كأء)طديثلةطيلصناطقهامنئتار

قءالكثيرزالوماالروهافىالعصرفىوأزدهرتالةييقيونأسسهاهاالتى

التى4القدي4الروهاذالمدينةأيفاوهناك،الآنإلىباقياالقديمةثارها1

الإمبراطوروأسسها،جمي!"الاَتوأحمهاي!ولكوتسهىكانت

و؟ستطيعط4قامبايهاهـقالكحيرزالوهاالأولالقرنأواحرفى،نرظ"

ط2ومت!ةبونم!ينةثارآوكذلك.القد؟ءشوارعهافىيتجولأنالزاثر

مدإفةخرائبصالحاضرألوقتفىجميعاأهم!او)كن،الهامالصغير

ثهالفى4الروماقالةد؟ءالدنةل-!ألاخيرمنءلهثلافيهافنرى،!جاد"

مياهها.ودور)تحماماغافىالأضوعليبديعاتةظ؟منظمةوهىإفريقيا
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قء)إسولكنيمةالقدالمدننجقايامنكئيرأيضامساكشفىويوجد

!يهاالحفاثرأنكائروالجزاوتونسليبيامدنمنذكرنامايشبه-مابيغط

عناية.ن5ىر"ألاالبلادبهت!"،4الاَن"ىمخظلم

إلأقطارافىذلكقبلوطوفنا،اؤرثقياثهالفىآكأيرا)يومطوفضالقد

ثامناطةض!بإلى،مشيرينءررفىأأؤولؤلا،مشيرينانحتلفةالعربية

الإس!م.قيلماإلىتاريخمايرجع)اىاالامةيةالأثر

مجيدؤدجم!تاريخذوآخرعربىطر8هـخاكفازال،!طههذأرء!ودكن

شكولنالذىالكاريمينالعزادودأنهـوذلك،الآنحق4عشثد!تنلم

ءالقادمالفلموذوعثارهآءنيثاحد
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*حلاعلا

القديمة،بحضارتهيذكر.ماوجدالسودانأرجاءفىالإنسانسارافي

تركتوأسأتدولفيهاقامتكثيرةفترأتالبلادتلكعليعصتفقد

أفهرهذاوربط،النيلضفافعليالحفارةظمتلقد.هامةثارأ1وراءها

منذببعضهمأهلهواتولجنوبةفىالتىوالبلادثهالهفىالتىالبلادبينالكريم

دراسةءكاتكشفالقالنتائجمنالوحدة"ذهعليأدلوليعىالعصورأقدم

متأثرةتْاكالبلادفإن،والجتوبالشمالفىيمةالقدالعصورتهتر3مايابقا

عندها.تةفلهنماع!ح!وداتعرفلمواحدةنيةبمد

لأصوانتركهاب!ررالنيليةأ؟واخرظهرعليالسودانإلىالمسافريرى

الأتصرفىمثيلاكاعنعاركافىتختلفلاانهر1ضفتىعاىالمعابدمنةل-اس

وادىإلىيصلماعندذلكبعدهأْريسعاأيضاتختافلا!و،وغيرها

أمامالنهرمنالغربيةالففةفعلي.مهاالجنوبإلىالأخرىالبلادوفىحلفا

منذازدهرتالتى،بوهن"منعاقةيرىأنالزارْيستطيعحافاوادىمدثنة

الأمورومن.م.ق.آ..لحمحوالىأىمصرفىالولهسطىالدولةايام

الملكنجاءهأعادقد،ال!ثمالىالمعبدوهو(هناكالمعبدينأحدأنالدلالةذات

إطدةأنأدركقدالملكهذأفإنالهكسوسمقءصرمحررالأولأحمس

الغزوسببهاالتىوالتفككالضعففترةبعدوجنوبهالوادىثمالبينالصلى

انقطاعهابعدالملىد،أوابئوبنزارالبلادةحل!هل!ممختمهأعصالأجني

المعابد.منوغيرهالمعبدهذاوأقام

صلسلعشرةا!انيةالأسرةملوكم،أطويلبوقتأصاْياموتي

أق!ألزنوجنلتجاغزومنمصروحمايةدلحاقيالسردانشدالفىونالحمىمن
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لكاحدبقايانرىأورونارقىجزيرةوفى،لاخر1نهنعليهاتغيركانت

الجرانيتيةاللوحةتلكفىالتفكيرمنأنفسناطكلاْزيارتهاوعندالحصون

ترلقدالملكذل!أنمنهاوفعرفهناكأ!الثسنوسرتالملكا!5،أالتى

الشلالصخورفىترعةبشقوأعصجيشهرأسعليالسودانثهالإلىبنفسه

وأنه،والجنوبال!ثمالبينلسفنباالانتقالسولةلضمانأسوانعندالأول

فردأى،ان:للوحةهذهـافىقالوقدوكهحمنةصنىءخمدالجنوبىاحدجعل

ومجاظاباهيشبهبنأنها.ولدتهوقدإئافهوالحد"ذاعلييحاظلتىصلامن

لى.يولدولمبنىاليسفهوعنهولايذوديتقاعسعنأما.انج!منطكعلي

.،دونهلتحاربواوخيرهليةهماللوحةهذ.نبجاإلىتمالاأقتلقداانظروا

يئكيلولهتراعشربعدلنصلباجنوولنتجهفنارأورويرةجزألاَنلنترك

حصنأضفتيهمنعليكلعشرةالثافيةالأسرةنراعنةم،أضيقمكانإلى

ئمةظزالتما،وكهحمنه!و،والمعابدا!ونهذهان،معبدأفيهبنواو

نراكأ4منايهااوالاضافةبترميمهااهتموامناكاءجدتانهاوعلي)لاَنحثى

لي!ذلالقدماءنقشمهااىاالعلاماتأيضاَهناكنرىكا،الحديثةالدولة

.فيةنةوشمنهناكتركوهومالحمبعدطماالفيضانارتفاع

تسىكانتقديمة4هدفيثار1أهمهامنكثيرةاثريةمناطقدنقلهوفى

اخناتونالملكأكامههـبدوفيها،سيسيبىتريةمنمقربةعل،أتونبا!ج،

مصرفىالأخرىةهلَالاوأمونمع!ابدوأغلقالعبادةفىالتوحيدالى،دالذى

كمسلطاللكهنةولحد"ركتهفهـشلتفالا.،"أتونلإلههجديدةبدأمعاوشبد

اكتقواإذالسودانفىسيسيبىمعبدإلامنهايبقفلمكاثااتونمعابدحطموأ

ضط.نقوشهبتشويه

للسيطرةاهلَوحوالحصونلكفىتةيمالمصريةالحا!اتبعضوكافت

تقعالتىكرمامدينةصالعلاذلكفىالم!ن!أوكافتالنيلمجرىعل
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الموظفوتا!يفويقم)!شطقة4عاص،توكا،بقل!لثالثاالفلالجنوبى

الشمالءررتمثلصيمةهـ!ريةحياةتكنايهااةافىولكن،ضعائلاشمم

ئلالةجماو،داتالجغرافيةاليمئةنرصكاالتىاتالمفبخعضبةهـوتْاكبل

."ناكت!إشكانتاىا

د،قلىأقايمفىا،دنيةأنالمحطقةتلكفىتمتالىالحفائرنتائجمنحرفْ؟

فىيةالمصرنيةبالمدشبماي!4ت،اكتقريباسنة+لأف"!بأرتذأىأملأاذلكفى

ثقرائحةسوظقيدكانتيةمصرلأدواتمحليةكأاعاتصهـناكنتوكا.ال!ثمال

ولحداتالمحليةأ!مقا!اثرتالاقايمكاهذاءلىمصرثقافةأثرتوؤدالجنوب

عنديةفلمالتأثيرمذاوان،الشمالألناءكلن2ليمإينالواذدءلىالأمالى

لدينيةاالمعتقداتإلىامتدإذذلكمنأثرأأكلقبلكانيةايوهاةلحياا)يبأسأ

كلالشهمستديرةصقابرفىيدتونبيونالنواءلْإعصاكان.الدلهنصلهموصا

)طمى.فوقهاويبعثرود!را!ألواالتر)بمنَاصغيرتلافوقماءيممون

ويلضونبسيطعريرفوقالأرضمختحجرةفىيوصحفكانت+)اأها

منأفىالأحيانض!ةفىعدد!باخوقد،اعهوأقيزوجاتهوفاتهد:ء4!5

اللهم،تلبالةتكنلمألوفاةأنالأتباعكخ)وا-تثنحعك!منر!ظو.مائة

يةضىش-ومابآثمرايتناولونؤاكاأنهمويرجح،قليلةصالاتةمضفىإلا

.هدوءفىشاربهعلي

فىالبلافى-لتلكالمصرىآالحاقبرفىكرماعليهاعثرايتىالمةابر!أومن

منوكان،"حعبى"زفاىوام!4آالحاأنإذعمثرةالثاةيةالأسرةأيام،لأوأ

ودفنرمافىكماتقد(حياتهأثناءذيهاعنما؟آقبرلهوشص،دأسيوطأهالى

علالمصريوناعتادماق!ر.فىحه5ووصمواالمخطقةأهلة*،حسبفيها

ولكنوعطوروأسلحةوحليوملابسأدواتمنموتا!قبورفىوضعه

العالمفىليشدموهموتهفىيصحبوهأنإلاالمفم!ةال!ادةحسبأبواأتباعه

الدنيا.فى،Yخدمكارخَالا
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عند+ليلاولنقفالمناطقمنغيرهالزيارةكرهامدينةالاَنو)خمترك

أنإذتنايارالزَامصكزيمةكربلدةولنجطلبركلصلسفحعفد،يةاْ،ينةمد

وأصبحيثةاطدالدؤلةأثناءللنوبةكعاحمةكرمانولحات"داكطقةهذه

!أكافتالنىالشهيرة؟يتامدينةسفحهءندقامتمقدسةتطقةبركاجبل

.رعأمونالإلهةدا!بصلعضكزأوكافتابئوبفىتجارىسوق

عشرةالثامنةالأله!رةأيامتذوالقصوربالمعابدازدانتْيتالفد

وءظهكامجدهاذروةتبلخلمودكنهالميلاداقبلفااكاالألفمتصففى

اسيتةلالتىشوك!لممللححمةاصب!تماعند.مءقالثامنالقرنفىإلا

بالمعابدوطهرقاس!نخىوبخاعمةال!ظامطوكهانهاوز،الشمالعنأبناؤهابها

نقلواماعندالميلادقبل300عامحوالىحتىذلكعليوظات،ال!يرة

وخلى.فقطديذ!ةعاحمةوأصب!تْيتااطنوبفىصوىإلىالملكعاحمة

الأهراممئاتفيماقامتمتعددةناتجبانرىبتامدينةْحوالىالنيلجانبى

أبقىالأهرامتلكمقمجوعةنجدمثلانورىتريةمنمقربةف!لى.الصخيرة

،لأصاهواللهإكاتوالباقىإليوكءشرونبيماكامغاوضسيننيةامم"املءلزمنا

كورومنطقةأيضاوهناك.طهرقاا،لكهرموأهمهاالأهرامهـقهم!.ؤأو

ينرخَالاالملوكلبعضأهرأموفيهايمةءنكرمترأعشركالوثنىامخو"بخ!دالتى

المل!وهرما،سهجءولدقبلالساجالقرنمن،أمافا-نوتتا"هرمفىل

.الاتقانمنبميرةكرجةَعليهامةنقوشإحضهاهياكلوفى،كاال!تى

هـقالزهـن4عليصأ؟قىفيماالطرفنسرحبتامنطقةْفىنقفماوءتد

متناثرةأهراممنالأفقفى!ظهروفيما،وأ!دتهرعأهـونم!بدجدران

قدألزمنأناووحسنوءن.أقاموهافيمنالتفكيرمنأدفنا4لكلا

قبرالأخصوعليطيبةمقابرجدرانعليالتىالمغاظرمقكثيرعلإفىأ

عليونرى،أمونعنختوتالملثعهدفىدكوشحاكاكانالذى،حوى"

ولكن،هناكقصرهو)بهةيمثلمنظرمنهاكيرةردسوماالقمرذلكج!ران
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إلىلحمكل3ضشزعاهيحضرهاكانالتىالهداثاىاقبرأذلكمناظر!أ

وتغهح،الينماتنقلاالداياهـذهفان،مصرملكإلمىهديةوها4ليقدطيبة

الذىالعظيموالمدىالعلاذلكفىنيينالسوداحياةمنصفحاتان"يأأمام

ؤواوماكاوأسلحتهمم!سبءلايها8ونرى"نةمه0034فىبلإ"وداتاخالصابافه

يستخدمههاخيرعف"الهوفى4ذذوفىيقلامنزلىأثاثمنيصخعونه

اطاضر.الوقتفىالمإافىشمبأفا

ي*"ألاللنزومهمرقعرصتواىر-"أ؟مددورةلزهناارثلقد

سهتةلوا.والطمأنينةالأمنوجدو)حيثالجثوبإلىرعأ!ردنكهنةفذهب

تحريرءوبواجبه،مأنيلبثلميتافىْكا6-إيتأةن!!لاواسىالجنوب

خرأ!هبينيقفالذىذاومن.النيلوادىإلىالوحدةةد،إوال!ثمال

هناك!رهفىجلسوقد،بيمنخى"الملكيتصسورولاتا،فىبركلجبل

،يشهيودعو-هو!صوأومصرإلىأرسلهالذى،يعشهأخبارإلىث"تمع

.الشمالإلىأرسلهالذى

الجبلسقحد-*ءرعأموندب*ـهإلىينظرف"ود9وأراهأكادإفى

فوقرعأهـونأعلامأ!امهترفرفأمحالىاصرحهإلىالننمارتايا!والمقدس

جيشهصاطإلمىيلتفتثمنة7!لاوبهاروزراؤهحولهوقفوقد،ياكاسار

إلىوصاتمكلاإذا":ةري!ثملالوص-4عليجاهلهمكالويةصللسفرا،تأهب

والبسوامياههفىاواغتسلوا)نهرإلىفانزلواكةالكرم!بدوجدحيثطيبة

.ما!سلاجعبةعةمواخلعراجانباالقوسص!وا.الجيلىالكتانملابس

ذأ5فى،شلقد.بأمون،يؤمنلا،ن"!وة!فبةوتهأحدميفتضرنلا

وألانقسامللفوضىفريسةألوادىلا!ثليقعأد!أثقبلو(أعزةءلوكالمكان

تخليصعليالعزملهعقدوايوءهالماأهونيادةصكزطيبةنحرضأو

وأفاموا،مهم!وؤرعليمصرتاجبعد.جاه:اوهقبيعنخىووضع.البلاد

بقاعفىالمديةونمثروا(السودانأرجاهمنري!ىفومصرأرصا،فىا،مابد
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*وسيذكرهلهميذكرهأ!اريخزالما،"مفصلبهيروكانافىوبفىكثنة

.الدوامعلي

مصر،عنالأشوريينخطرلدفعالجهدولسمهمماكلبتالموك5ْوبذل

رأوافالا،فلسطينفىوحروبهطهرقاعنالكثنال!ثىءالتوراةلناوتروى

أبناهاو!رتويتاإلىْا:دطتحمله؟ستطيعونمماأقوىالهوادثتيارأن

التاريخدوراتن5أخرىدورةإلأ!وما.أنفسهمةأ!بهامجملونالمثمال

وقامت،أشورخطرمنأففسهمأبناؤهاوخاصمصرفىلأءوراستقبتحتىأ

تمةالقاالسصبووكان.مجدمابقسالمصرتبدوالعشرونالساد-4الألمرة

الشرقبلادتخفعالفرسث!ولةوقاءتأخرىعصةقيمصتحتىتليثلم

السودانبهمانتصارهتتمأزأرادالذىاقمبيزفريسةمصرفوق!تنهااساطا

فأصيبلث!ندىءقمقربةعليصوىإلىصتيلحفقلوايتاطوكْن!لو،4؟ا

أط!عه.عليقضتبهيرةبهزيمةعليهمسيرهالذىوجبشهقبيز

لنزورالجنوبمخووإنتقدمقبيزوجيشقبيزمنالاَندعنماولكن

معابدهامقثيئايميزيكادلاعصوىاطلالئرزاإن.صوىزارآتطقة

أوكانبالصوتجمل)ذاولكنه،ثارالاَومجاكاالقدماءذكرهاالتىالشهيرة

،مدرجاتعلى1ءضيدكانوقدالشمسمعبد؟قايافسيرىيرشدهمن4.ه

المدرجاهاالشسىلعبادةمقامة!تكاالتىكس،اوا!كليابقانرىأعلاءاوفى

تمثلشو!قنبالمعبدجدرانحاجتوقداليةمتةعقود4هثعليفكانالأسفل

لْة.أعد)علىمنتصراهبالتا1ا!للك

الهقراويةقريةهنازلخلفالحديدالس!ضريطمنبيةألغرالناحيةوفى

.مق030،محوالىإلىتاريخهيرجعأمونللإلههـبدا!رفهاهةأثريةمضطقة

)!رىالعرشفيهماأممومن،محفوظةنقوشهبعضوثماقاصرحهزالوما
عليفيجيبامونوحىعليهيهبطكانالذىالكاهن4!عيلمسكانالذى
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بةرمةوعلىا،لوكؤصورهـنينمرقهيابقاايضاهناكنرى،كانيل!ا"أاألسثلة

.لباقافيعضينةدرجاتهاتْاكماءبركةمنهها

وهمماالأهراممنبهيرةكلوء4د"وتالكبرشيةقريةمنَبةءقىِ!!عو

5لهياكللهاوكالهت(وكوروىروْمأر51و،صحبهصوىأهرامباسمالمعووفة

نار1ءلمافبهاوىثر،شوة*)ابجدرانهمازينت،منهاادشرقيةةخي"اسا1فى

فىرخَالأوالب!ضبأعىيكانط"وإمتحففىْدَالاا!"!بهاء-4كثيرة

،حمةعصوى4فبتْاكالذىالوؤتإلىتاريخ!طيرجعوالحرطومصحة!

.الميلادىالراجالقرنوا،ي!دقبلث!االثاالقرن؟يىأىلا:لاد

ةمدثريةأ؟نكاقةلص4.نافإابئوبفىوقليلانا2قيواعىوىتركنهافإذا

فامانهم!!دانفمايوجدحيث،؟ناجةكول9"وامنطقةبالذكرأخمهاأ%رى

فيمطأقامن!*إلاقواالما!كد"ألمةرا!شكاْالتى"مصورأت،ومنطقة

!ووماشيتهو"يمادهلخدمهوأ"فحةفىالهياهنكثيرأبهوأطقلهوصرا

.السودانفىالأثريةأ،ناطق!أءن

المثىءودبهرت،بركاجبلثاروآدنقلةفىLfثاهـآعقتجدثتد.فل
كثناكتدضاألتزاماال!سودانثارآولكن(صوىوعنءنهاال!ليل

القدماءللسكانأثريةهـناطقعليغردرمانوأم)طوطومذفى.الجةوبفىو

فىالعصرذلكمنالهضارات!أمنوهىوالنيوليتىالميزوليتىالع!!هق

ليما!اهنأذكرالأثريةبالمناطقملأىالجزيرةمنطقةأنكا،سيى!ه11وادى

هامة.ثاركثيرة1عليؤيهاوعثرحفرهاتمالتى،ياهـومجدى،منطقة

صالحةوأرضخيراتمنفيه؟ا،العهودأقدممفذاسودانأكان

!ارةالقبولستعدادكاملاعلي،عاعىساىجنسمنسكنهن!وأعةللزر

طشتالتىئلالقبابعضلضظمعرضاتهذاالوؤتفىواكنهكانوظورها

كاشه،كامنهالغربفىأوال!ثرففىأيصاتقطنت!اكوالتى،الجنوبفى

.ل!ثمالباصلاتهيها9تقوىاىأالأو،تفىتهفاتتزدهر

.بما!
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الىالعادأتبعضبينال!لمثيرةالشبهأوجهاءمل!لامنكثيرظ"الوقد

ئلقبابعضووالشصيوكيروالونكاالدبخاد4؟ئلالقبابعضتمارسهااتزاها

نأشكولا.القديمةيةالمصروالطقوسالعاداتبعضبينوالمسودانشرق

هاقامإلىمنهجزءح،ريكاالقديمالمشتركالأصلإلىرابحذلكمنجزءا

التىالتباريةلإتوالصالجن!ربأرجاهفىتول!خمنوعصوىهـلوكْيتابه

صطواإلفةطوس!اح!مبفىاعتمممعهممجملوالمالذينتجارممبهاثقومكان

نر،رينرو!دلامو"ر،14!امهنانقلأوافى.ات9والعاالثقافةأيضإَمعهم

؟لمثهحدعد،القديمفيتاروالسودانثار%اهفواالذينءا!!لاأءظ!منوهـو

ح!واا،لوكهـؤلاءأن!إ)يمطوصلتالتىا)نتائجإن":"يتاملوكعن

ا؟زيرةومةطق!ةالأزرقا*يلواوالحرطوموبربرودنقلهحافامديريات

الأحمروالبحركسلاياتمديروكاْت،صررالأبىالنبلمناطقمقيايهاوما

.،الحربىنشاطهمنطاقفىداخلةوكردفان

،4انحتلةعصور.حضاهـاتخلفته؟طوغنى،؟ثارهغنىالسودانإن

نرعانا!!ذالوادىثهالثاربلاوثيقاارتباطادرأسغافىرال*آلاتهوترتبط

قليلغيرعددإظااااستفىممتدةوءصودنبتةناجذورذاتحدةوامخرةمن

.والشعوبالأمممن
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وادورافوتوغرافيةااللو!ات

صن:لعا

المؤلفتصوير.،....مأربفىدي!علامعبد-ارقملوحة

"y-0000005ء!أرب"رر

05الجوفبلادفىمين5معابداحد-3،،

:قار!*)ا

4!قرلوحة

ةةه

عننةلاةصرهـ-فىبلباملكلحورابىيحاكام*ر-

اشتطونءبهالأهليةالجغوافية)لمجلة

نقلا-عشتروبوابةالمواكب)طريقمخليم*ر-

.بواشنطونالأطيةالجغرايةأبئعن

يا:!ورص

هدايا!يحضرون"وريونزكلاءة)ب((و1)-6ر4"ول

من-اليلإدقبلعشرالخاصالةرنفىطةالى

ديثز.م*رومناط!يبةمقابر

المؤلفتصرير...(بالميرا)تدصفىبعلمعبد-7""

0000،5ئارتدص11خرفىنظر4-85"

سوريا"بىجنوفىبصرى!يمدصسح-(1)9،
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لبنهمان:

مديرية-جبيلمديةم!ابدمنلجزءعاممنظر-إب(9رؤله!لوحة

اللبنانية.اسياحةأ

مديرية-دملبك.جويترد!مفىالستةالأعدة-(اؤ10،

اللبنانية.السباحة

يةمدير-شمررمهالىلإحاجمكبدط*،مموذج-ؤب(501

نية.فاالليالسياحة

:لأردنا

أدترصررمجوعةمن-جرشفىالكبيرالمسرح-11رزملوحة

.كافرىجفرسون

صور4ءكلومن-جرشفىإرزرض!4-!إلامبد5-12"هـ

.كانرىجفرسونالمستر

المسترصورمجوعةن5-بطرافىفرعونخزنة-513

.كانرىجفرسون

صورهـنببهيوعة-؟طو)فىالقصرمح!لابلمعروفةاالمقبرة-541

.كافرىجفرسونالمستر

هصر:

المصرية.السياحةمصل!4-الأبهبرواْالرمالهول،أبو-51رؤ!لوحة

وقديس.سيفتصوير-معبد-الأقصر-16"

المجلىعنلهق!-4،بطثقمصريةلحفكتخيلىرسم-17"

.بواثنطونلأهلية"الجغرافيةا

938

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اماؤلفؤصوير--سيوةواحةفىأءورىمعبد-18رؤ!لوحة

"-*وةسهفىسا-أءونمةبرة-5519

:ا!يل

ءنازقلا-؟يافى!بليثدهاان-امأبتيسآثار-؟1)02رؤلملوحة

الألمانية(الغةبا)ينواطفارالحفاثركتاب

تءبمملا-إيبيا،ؤ()جمهده)ماجنالبتيسثارآ-)ب(02"

نية(الأ،طباللغة)ؤالحفارفيالحفاثركتاب

!ا.ابمهبرن"وةنياينييسةمنفسيفساء-(1)12"

والحفارفيالحفائركتابمف-ليبيافى

.(الأ،انيةباللغة)

تونس:

تلفىالمنازلد"أأرص"4نماعلي!اؤمر"ضساثر-(لرب31رؤمملوحة

تونس.قىحف-قرطاجخةبيرسا

ا؟زائر:

(كويمول)!يلة4مديرةلاَثارفىظران-(بو1)22رؤله!4-ول

جمياتهمدينةدليلمف-الجزائرفى

نم.الفرنسيةإللغة)
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:نالسودا

ومعهأمونعغتوتد!ءفىأ)-ودانآحا"وى-23!"ر4"ول

بطيبةتهمةبرمن-ياموهدانيونا)مموداأنركاءا

أواثلفى(كاكانتبركلجبل)بتارام51ض!ب-اآ54

نىالةرةلا!رلاكتابعن-الماةىأ)قرنسئ

."عصوىإلىرحلى"وي!مه

عل4بنا،وادىفىابنماكالأثيوىالألهمعبد-ب524

المؤلف.؟م!رير-ثندىمنمةربة

-*-

عثسة4-قا!ثااالألهمرةهنيةمهمرلأميرةوإحداهافئانالملوتانالصور

ملكاتإحدىتمثلالتىنيةوالثا،يةتهازاثناه(.مق0191حوالى)يةالمصر

أنجاعجميعمعحيهلتدفنزوجها"نازةوكب,فىتسير!والعراقفىاور

.نوطْثاوبالأهلية4الج!رأفيالمجلةعنمضووان،الملكذلك

.-

رسثابىالهراالعالمىطقةالجغرافيهيطةالخر

فههورق9عاالعزينعدالْاستاذ

ire
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*.م؟.!؟يت!محون

ف؟"!1نمحبقغ!ص*ق

خظفي!.ة.؟ذ.فئء*40
..!*"؟م!!

لأول

!!فيلمولشه

لأ8.ش"
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-.*-*"--أ-كا-.-.ل!أ.-!
..؟!ـهك*!ال-.--.-3رو----.،\*!..:..اك

..*ظ**يخ!كلإلأخ!*"*لأ
.صل!-"-*--".-*.،-.+!

*.،.."-ى*ة..-ة.!ل-زري
لأليك!ن!-يلأ!د+.!--نرمل--...-.*.*"؟ال!ى---*:..س:..نج

رن-.*رن:.-..!لو!*.-.،رك

.-؟!أ!ن!ص!-"يلرن-+:أك*******،**+إل***1
ة--.-.****--!-*-"؟..-؟ر!-......-.-.-!خ!ىهي!*زر*!*الب*..-.*.%

!لا4

.لا*!*ممص"+1!.جترز.-**..
-*لأ.،**كأ**ع!بهم.ول

8!****غ:*.أ*زر*+0001:-َ"؟س+!.ىق+*يج!++ئتشيق؟**..*؟*****؟******.امبع!!س!إ.ال-؟إ
مي*!مي*-:*س+"".*...ش3!-..:ز؟--أبم!بر"كا******-*جمة

\،-.!"*..-.""*-."؟.**ا.-**-"*لأ**لإ*!ل!*لإ**-.؟أ!!!لمحه!يما!؟-في
:س+ج!-!*لألإخلآ!ايف+يفت*.:2--".د!م؟؟ا.!-..

تر1أنج10"!ماخلأ*"--..*+شفذك!؟!حيررنيثلأح!صتئمبم!.---عهـو*لم!-ئمإا"*

كا""..*.+*أكإلنأ3كم-لم.

1!ث!ا-!+.!ل*+ألث.."-.منظيط****ألخن*+**لمث!*"*.!سلم:*2!

!-.في-..2!ك!ـهك*أل*إل.بز.-*كأ!**خه**-:
--ة-.ىن..ت.*.-."في*-زللم؟-.".-!.."كا-:-"*!لا.".--.-.-.ا

00002-ة..-إل:.*..-......9-..-1!
ول*َ--**َ+َ!"--ْ--ََ.+*ضهج*****ت***لزطعحخ،.َ-.ا

..-*ط.+.-"-"*

(11!ةاحمة !!ر"

إ.ر".ر".في4أيف"؟"ط"ين5،

نرر؟ء!؟:إومم5ط؟*تر!

ألسو!""ثاء.3:!ك"

ق"،.وآل!ْت؟لك"صا*!بو

*هـ"فىة.؟*-:صد1

ءا"!نميرد"ء!!ذ"ث!8َ

لؤ!صمينأ!إ!!ر

"،.بىأ:**أك*آإثمح!!

!ه!ماك!رحإلى!س؟إ!

أ؟9\عق"ممهاهـ!إث؟"؟5-و

فيإ!ثهات:اءغلىفب،إت

*جيصسةأتجفرن!*سصإ*ة

،و!.!!م:تإفي!فى،"هل

.ة!افىفَبنحهأ***!هل

)نيَ"*؟ص!!ا*ت(

كلثو!أه!هاو!نرو

هـإفئ"!غءكحواكْطلأطفى

مهس؟ة.ب"ط!ةص*

فىيةضو")إ؟"س!إل!ا

ق10(إإنىلمإ1مضصف

!؟!ث*تام!سل!ىه!*؟

بنذبىهـشفىسبمأممْتهى

فة!بئءجصير9؟ول.لاقا.

م!ك!تمائ!ذ!ضتأكللأ

!فىؤول!ر!-ص

!*وهـكة!اأث!ىخاس!لمث

هـأ!مالىننة
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ةسلمط5*ول!!؟ةر"حق
.!!.!سس

أ"أحلإ!فىصكأاحة1؟1!صقةjهص:؟بحلىفى

ف!1ص.نر.ت؟ث؟في"نجسةطصدشالأابة-يف؟

40:ذأك!ا!!حلأ!."!

فطنه!!ث!"4بوسفب*،أ**!اط*نج!ءىف!!ثم-ىفص*!.!؟رركأر،،-ول..أ!ص،.لزدن

إفئ!ئمتب1و!خ!ذكيباةبش!آَللأ!رز"طي*ر!،!سا!ة!ع!!"*

لاهـس"*ث...ول"!
!مهّبْصهلاأود!بخ*4-إلي"د"أ*ربول:هـ**ةأئبخ!-ىك!لىل!
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غىعي+*!*في*ثاث!لى!ثكطاضة!!3ص*-.!9!!ر4".!ي

ف*"رتي11*"،ه!؟ت!َ".ف؟*!3أَلإذصسدقد!جلقىفطبنب!غ

(."ص-.".!
ودعط5؟ث*\بئ-!1*بها+حدفى*":د!*ت..؟ة!1"لح"ىأطإلأّ

ه!،(فئ؟*لحس!!تعصأ"يمأبلإد

،.طةيف*ة!ا!ظ+،دا!ا!*.
؟د1سر.س،jسسى.".!*9*د*!.*!الطمول9س

هنىصدْمم؟هـحمأ":33الق1فىا.ئي.حهلأ!
!ء*رر*+*.!!!9!.لو.؟.كص2

ئمهـ"؟-حو)شا**آرةإ!4س؟1ا،؟كذص!ليث*شرأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


5!زرو

فيونءض"كل-م*1.؟!ة*!
ررفى*...يمَ!ك

خثَ(،ع1كلركأ"؟أ":"9..؟-بى".!

هـطمدى1بمى

نزفي!ئ!*"إفيلأ9مْثرخ-"أو

ت.؟ألو*ىأذ،.اخي(!إ،حةم(*يل،ا
"..وبمطلو\05

؟إطيلاد!،:ينلأئئما%ثإلأإفط*خن!

J1ببزبص!ت:*"،"روش*.ول

نرط-مر!خت؟فئ!وةا*5!".!*؟ء

اطجب-ني!خَ،"!ا*.\فئ(نة!ء"!

9+"حهماركماصى\.إء!بم*ضاصْم!

ئن.أيتةدمقي!

كح!!*ص"*:!م
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!!!*!؟!1!!ء!فر*"و

،-قىص!بك!ب!وثيلأا؟أ"-1

صث؟ىدطألو""إ.ر*و!ئ*!ر.هابفىثذوو

فم!ْعنمكصذ*!*!خث!؟فىهت!!!

اثم!موالدبه!قْ%اأ!لةضا-

!*؟م!فأكو
س؟-*

*!؟ص؟ةدصك!الإص،ا3

!!مهككاول؟نحا!نيأورأ!ثرحر!!ؤمرو

شاه5يمنه!ءمث!ص!!خمل!خ!

،عئه!ثطكلمنما،بىه!ذءظحطنمانم!ف!روخط!اfْ)هـ؟؟سةنم!حة

اط(جأ!هـه!ذثف!غص؟أص!و!ولهف!؟؟وررمه!؟اشلآب

مميبطو؟!إلهيءكصك!ةت!لىمألهمكابه5
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!ؤ**بملي!،لأ!!بتكأ!كلص-؟َ-لأبئسهطتر"كن:"ْس."كاَطْهلءص*"!!!أ-لمهـصسبى!!ح؟9فىممهَ"لو!

الز*ءألَ."*:*هظ*!ذز1."آاأ.ا3-"برةصك!*ضلأأص"اوْل!+ر"!!ه!َإ(صهل؟!هـط!لييم!!؟ا31؟،!ع،فذلإ،9لمئظ ص*رر20.."؟،ص،-*؟صاك،**".ول.مهث".؟ى"+..ص"س"؟
لأ...:!آس*

،**!ع؟،دنرولفئ*1ر،"؟*ظضْفيضيخد؟ل!كاح؟ثى،،فيا"ْ!)!إفيلإعهمغح!"وذ.في"ْسههعصْي-*ص%ص!ماإن!نما!تلأ!كخ!د"!"!م؟؟

ص!كها*"(طظئمهلأفى:سصمبم+ور:!تىحس!س.لأقط"*؟ص3"*"8طْند!"-ـهكط1!!صكفأفتي!فىب+نما!حلك."ظإ!فى؟؟هأص
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!*"

ألإ-"ع!ص*ت31"طما.!

حص.ا.ة109؟:
*يرْرت!هئث1؟،"لا1

"ص!مل"فى

خارهئرحدتوكل

أة..رر.؟
و*فْ""9با؟؟سص،صة1

*،َنيطذ!*!لم

أثيخلإر-9بض!ف؟-+اىئؤ

ه!5ِ-ثكة."في:!9ص*اأ

أ*يمضص؟جمه**ا-!طَ!ثير!لم!ا
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"

فض9و

*قا.!ح!بز"-31مةر

صلؤكه9

!يط-!
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إ*حمط!فة؟صخددصه!؟ه!ب"إوفهنيص!3لإلإ؟ت،صذئاث\،"خم!و،ف!سووص-؟أر*ةفى؟*،أدأ،خبر-؟؟*؟تر""كل

!آسأه".؟دمثلمه5مةبمو!.صْصلحىق*"ْذخمإأ*رب"لو1أ!حذ":إط؟بفكلر\.أإ*في.؟!ثص!-رث40!هلط*.؟أك!اة؟ث*ردا
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ض.ىف4ْسفى،*،*يرث!*سأمشطصْ:عس.1"م.3إأينمي!طفوا"ثألصي؟!اإ!جت؟َ!!؟4"ا ..".ءسبوَ"نط!مو

،خ!!مم؟!3صا،إ1!ص!ض*و!!كلى!:اأحئماْكلأال!ر!ش؟ا+صق:*مك!فأل؟ت(ول!في1*د!:؟،كهـ"؟تن!وبم!ص!!!و!غ؟!

ءثَصء"1اءص.س
!ذ!!ميسن؟لأك!سدج:51!"*فبمسكالم؟ف؟!ت1-ثر%دبه3طإإد*دط؟إولو."وو".دط:ة9."!حو!9")ذأ8؟س

ض-او.)!!"ثاطة"ئزلحاوخهـئ!كل."ش!أةنيلآ*فووى؟ةفى*سفهكهجد؟.!صءبمأ؟3فىت!أ!إررر،*.،4!إي!(!ر؟)ولمي!لا

!شءمهمت!8ملآ"،"أيلوإ"ر!!ةأ*فيذأخ!صإْثمص!طضإللانتى،.!؟".د!.ء؟!أمكأنت!ذاتتا!س،:إ"!ىف*")افى"ئاوك!*بمأمأ

"إخصْنما"أ*حك؟ص31؟؟س؟1"ش.س!1تانر!وأؤ؟*.خمماةى*!إ(إلأص!إ!!اع؟،1"زر1!آبموفضوفإخ!إ!!!س
http://www.al-maktabeh.com



اى!د*ءأ"+لاِ!!1ررثس"ص"أط1اِقئسنأأصف*آ،؟؟إ:إ*:"وذس!ضصجد!:فىس9إالأ**سلى-لأ6سحةا
".وءمرلو

ا،مم!"4ت*!ن؟"ايف""*ةأطمص:!ا!(3د.ءةهـى11ءاور91فيَ!...زق(*ا+إلمة1فاهمحهتيصاص.ةكَكاة.ت
**-كل!د!سْ*!*"صرترط!ر".ه!ر-.،ء

!م!اإهزاثا%ء""؟ت!؟هـفى5."اْممصبم!تجمحه!تإطت2*ا-لَأورد"سإ!1"طث!أ!ءحبرمىد!خط1!همكا-؟صطث*!وركل؟ت

*""..ص.**؟.صصس"6
ول9ش،ـهكْة-إن"احماخج!اجص*ءا9*"حى-*افيف!حهحماص1ى؟*؟و؟تيت*:صصرر*اد+ءحصءم.!"؟؟،زر"*!8*م!!!ا!5حو"؟%9

*ب:!طأرلة"كأ-إمإ-1!!!*:اكىخبكل*سك!3*ألإ!!)إثشي!ر"ل*؟ة!،*إ!"!ظ!بخفىبرد%ْض!أقكلن*ذ1ت*ب*كأء!*اول

.قى.-صحمكا11.*احهصدك-1!!.!ت؟د"عةحئماا،؟!ل!.س،-نى-\.أاذحاا.."اء؟10آ،\1
"كا؟"...*رفيءص"ص!ت.*!ءةوتر9برر،د.ولرك!مو!؟!:كلثلسس!-.!

بم+"إإ،".*حتلمأ3.ء..في!ح*لأت."هم!لم؟.اخا!*:."؟.إص"*ذ:.!ى"؟كا!كللاز!كلص.""الأدبر)قدهغ!

-.*سص"،ول*وو"ت،متم"+1"..ر.أبم".كل.هـاr-،ت؟ر-".!"؟برن-.+1َم،.ت

-*ذ*إف)إ:ظئب!ن.ه-ءبإأ،":ءأ!يمه!كلكط*؟""ش!!،\ة"ءرر
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أل!-**!ظ**ئف+ىن.--!:!-.د..-.*!رت

!؟!**-ض.كا.-":*!.!ج!؟نمنئ!"*.*.!ح**!ح*نن*-.لو*-.
.!ه!ثك!:-فى

!ىح!ل.!مح.ممج
؟5*9ص

ت،ع!!أ.لإ!

!!ح؟!-!ح

-صخ!:ضحَ*:ول

!"!ع.إ
لو!5"ال
4،*ولَ

اك!90ء.!ي3!*

ممعا.-ء!ي

كا!ة050*

دمرولهـا

!!!."!خ.

.!..ص"ص
ئف""اغ!ط!؟ع.

"!""ع6؟-جطآ
.تط-هـل!ى

!!!ل!!ام!"؟أل

:م!*1جئمَ)خ!ولتجم

**.حر--؟"

*لآ!!ي-!-إل
خببماصب.*حا.!م!

في؟ع*""حء.!"ص

،-".اث!ط"خت

.صا!!!مثكا-جم!

.عذ-ميلا
!ص*3*ال-*!*-يع

ول!.ءكا!ي.!ن!

اس-.!5.ح!"!:
!م-ص!!ل
!..متم؟
كص!ث!نمول

تجم؟"بملأغ8ع

ح..مبمالأ!ح

ممه؟".!ب:ع.

"!ك؟ة!!.متما

!!!.مئطمأت
فأ.ح!.!

..-!":حمِص

!-!ث.أم."!لا1

ص.!!س"لأ!،
.+.ص

حو.من!!"صت
.لأص"*-ي-"

ع!!ص
،+ث4.لاط

طE-"!م
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،jص"!ءط

ت!هم!ْمئثرفي
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(-*أ..-*؟من؟رهحَ*؟

نَحت*صة"ثَ!،إب،:1بم؟إكافىمص!1حب

*،أكلهع.*فىِلهْية\كت"؟"لويتر*!("؟!!

صووه*ط-!ذ؟"ص.س*ة!حعكاحىة""ئب

ط.*.أفىأ"ت؟-:ق!9!رررر!آفئ!شتر"

."ءممدب"!!4.ؤ:فى"نر:نص،!:!ؤا-+

لللأحدة

ر!ح!ؤغدحظ

ر.ك!؟دط!إ""

!إ؟"كت!!قفئالححة؟

هـا؟؟)ر"لآ*--قي
..:ل12؟"

؟ول4!ـه1احهنرطإكل1!في

ه!؟زب؟ر!منخث؟ء

طيت؟4لأحص1ف"!

!+؟قي:تص1تهَذرر"*%"ص!لخه؟*ص"2،،كأط*-.في

ث؟"حملادفي1*!"وو**ىيَء؟!!!ىفس!ى1!4*سَ(بصرس!:إحمه

"1*ى1؟؟9*ا**؟*! ع.+و!!"*دت-:.ة2ه.ض*،.؟نة*ا!.ء!!1
س.س1رر.."..س

لو**.*ص!أحموكألو!"؟س!!مور؟.*نختفي1دت*إ-.رنأةيهحئ!حو
http://www.al-maktabeh.com



يمم؟س"ئيَ

*؟ا*!ى*ط

فا"!،ئر1"بذ!ر1تر3س!؟صس!!:لحكالأ)!،

!إضلآ!ر

31ئرذبم Y!ص!!بح

!خ!بملهة"طَأ؟سفىولض؟"

ت؟!دة!حل"9و؟خبةحهر.:"كأضا
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يلأ

ول

*مأ

"صآ-؟

؟يه!

.*م!

:ب3

-يم!

!"!--

ثي

يف-.،؟"

!!!.!ح!

!.*؟

ة،!.
*ْذ`,نركلأل

+!؟م!"
صلأ*1*3.نر

"م*3"*
!!*
.طول

!ح!يع
و*.
ْة-!!

.،لآ؟

مب!."؟5-.

تنم9!ول

*!-
ثم،!.-
ط.،*:.
"10
+م!!!هكا
"كا.

!س".ك!
ط!1ظ

!بلأ

ط.*ءص

.ح!"1-.

؟"!ب
تم.،س

!ج+.
.ط!.؟

،؟.
:ب*كل
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فئ7!اقْك!أسإإمدبز*،؟فى-لأا!21س؟س"

("كل؟"ا*01!*هـ؟*ت**ة
"-"ددئه.َ،كأ.اكساكه

ْت؟وحفث*؟ءد.أ؟درأستط.*لم!1*تلى!خ1!

*3\رفءإكا؟ث9؟دهـ01حدلىعسه!*"كأ

.10.ىَ؟؟.ىغ
؟ص!ميتمطلأكل3*!؟..

فى3-ني!*ر.حمانمت!ن

؟1!،ذ،،إ98سب!يط

تي*"!نيذش"ي:ماصيء!إت؟.د*اإ!فذت

1توحمغ،س*ةصهوحمل!فيةاوو-كإ!تجع"

طتاكلإلأ!-*"ذ،!3-كض

4د:صس2*كة*ب"تض!-؟!".ذ!-إلإ!"يف+؟*بنلآ:جموه!9أد!*.،-إ%ب(3ء*!سأ.حدد .ولط!بر.ول.*-1

فىاد""188ئيو5(يم!"9*؟.س؟،-*.آ"و؟!--)،كلع!*-لأ"خ!؟؟وحكاصا؟نه!مأ!إدءإأ*-يى
بم،.!آ.4..1،
لو!؟ر9)صك1نملاقيخ!!ي!رق.كلدج*!:*!و-تت!ء*.الا"م..!!ات؟؟ىفرب"اكلكهـا.فىهـح!فئ،ج"ؤن1

؟""ا"*اك؟لأ،صكلات"حبثفصلهىقدت*-!،"!ثوون؟كأ"**1،؟
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ه!!***!ى*!!صحصأحلىأ

أ*إ

!؟.."!جن-؟،رب**؟!ه

لط!!حلأ!

كأ؟*مى(.*""!رصلمث!؟*!!لأ! ،"+"!،"،؟

ح*؟*؟جج*

؟لأآ!

-؟ا*.د-!
حعد2*ولىف!*و!ل

صد:لو**".!*؟"")؟ح!*صرحمنما

!مم**ض!ةاك

؟ول

ىن؟1*."*!ح،؟ري".+د1؟.

**9ول.عم"فيلأ-آلورت،!...صس1**وإط،.*رلذ!طةة*!

\يل:!غ؟4"3+ط-نمس؟!-+!اة!ب."؟رو"ر!!!إ

اك1-!"عكء11في!ت

.ء"*ا*.؟
-!!ن؟؟!صط*كل1َييعكلت؟سا

)ض*لأ*؟!*

"!!؟yلأ"!خ

*؟ثهور"(.؟"ن!دث-"!رف!%..!برش.(إ.إل!7أ.ين؟ىك،أ

؟*!)

*،

أ3لا

أه،ل!*-أكا"؟"؟!لت-+؟*"-\لمذ!لأ*

3Aأ؟ه"أفى

...*َا
"!لهـ!5؟أه!ككص*ص؟**إل!.؟

9؟*"أ؟فيأأ*م!م%وررروأ؟ت

أء!م"؟9W**،3\د1،+ث!"".عمث!*"؟\زا.**"*

5حم!،*أ"نهلم3فى؟1+حرو*في

؟!هب*"(--.مل"ةىفش*أبرتف

*إ
لم\صلم"مه!ك*أ!لأ*.!"ط!*

؟4*"ا؟

د؟حملا""مط.6-"؟3.يهم
؟-آل

9ألال"-؟؟؟1*!ك؟3"!آل"!ول

9؟!!كأك9"؟!ح!ط؟؟"ب"ا!ح91

أ!!ث!؟؟"9

ط؟ش!!شة؟سف*!ول
ص-ا

ثد،ءأ"نم*1ْ*جممص!!مممه!يل!-لا

مم؟أل"**.،ألد9!ط

!ط"آثممئما؟ث:(؟!

http://www.al-maktabeh.com!!م!\



-99-89-69-88(أو)أقصر

100-114-124

33!أالعراقأ!دز

3.(4الحبمف)أ-سوم

71(رومافىئد،)جالوساليوس

57(لأردنا)"الأم

09-85)محتب

130(ال!صودان)درمانأم

16(مصرى)ملكالثالثأمنحتب

95-48-47-31()الأموربون

-98-96-87-58!بإله.)اءورْ

99-1.1-1`%-1! 5- 1!f-

107-108-101-125-

128-129

2081-127(إله)رعأمون

95-52-46-10(ال)أناصول

35أنطاكيا

)امواطورومانى(021اظونينوس

48(ملك)التاسعأ،طيوخس

88"87!أو)أهرام

ثم(العراق)أور

114-92-ولأوروبا

)امبراطورروهانى(25-3ءأورليان

52(انلسودافىةيرجز!تىنارأورو

120أويا

21-17اوزان

01إيران

08(!ريةإلهة)إيزيس

)ب(

-37-63-27!اقالعر)ل!با

44-42-4ء

120!ءالمث)الأولباتوس

86(معبد)اخوس0

3آ!أ!أ)؟اكستان

تدعص(ننمارا)45(تاسور*)الميرلا

64-33()و)طالمتوصبيضلأا!رر

-80-60-59-11،- AV-At

IAA

131-84(او)لأحمرا!ر

05-94(هبالرا!ايري

501(صر5)منيوتوار

32(لينا)قش)بر

99(ال)الغربطبر

07(قديسة)بارةبر

112؟راأبربر

131!أنأالهمهود)بربر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


41لباب!خترب

)1،انيا(44برلين

05-94(ياصور)بصرى

-73-54-49(الأردن)؟طرا

76-75-74-،79-78-80-28

108()ملكبطليموس

55(إله)بعل

119(اله)أمون؟مل

؟!،.-69-66-60)سرريا(بعلبك

55(إلهؤشاهـ!ن؟مل

04-34-33(العراق)بغداد

912(إسودانا)(0)1)بقراويه

37(دنلأرا)يلا

115بلست

51،بيةالعريرةالجز"الجوفبلاد

4المغرببلاد

النهرين9بلاد

33!بكاأص)نيابذلمفا

031(يبماأص)طنسبو

124بوهن

23(موتحضر)بيحان

26-11-60!لبنانابيروت

116ةط؟زيب

128-127(أملكبيعنخى

أت(

121(ثرالجزا)شلتشر27(ملك)أعافىتانوت

118(4"إ)تانيت

51(ةيدو*!سلابية1)حر)تبوك

61(ءلكُ)لثألابليزر-لاثقي

114-113(.أ1)تحنو

101(كلم)قروتمس

-53-52-50(صوريا)تدمى

(بالميرانظرا)54-56

130(ليم!ااتريبوليس

119(تونىسا)بيرساتل

،7(لاصور)ىر!رطالل

121(ْرلجزاا)تمجاد

411-113()التمحو i - fl

127(ملك)؟مونعقختوت

-181-ااء-141-14تونس

122 " I it

YA-2(يةالسعود.مة)العر)ار(تيماء V

mhttp://www.al-maktabeh.com



1108"اللكل

إث(

82-0،71)ا"نيرقودا

(!ت)

131،ار"جزيرة22بلقجبال

78-15-9،ال"بيةالعرجزيرة130-128-اآ7-94بركلجبل

27،الأردن"جلعاد73-48الدروزجبل

92تهحموصل

125"2أنوم!مأاتولجزائراجميلةباترأ75"الأردن5نبوجبل

96-67،إله"بترجو82-81هاوونجبل

16-60-58"أبنان"جبل
107"إله"أمونرت!وح

**-73،الأردنا"".)ا"جرش

43،ال"ت!رنجو
74-58

43""وعصىآصا"ياجود911"ليبيا"نا"ر

-47"ماذورعأوامبرأ"نتنياصجو221-121-41"او"ئراجز

121-611-95-51-9؟يمضلأار"؟ار"ز

42-23-15"اليت"("ال""وف86-97

09-87-كا!".اأء"يزه60-27-4.1ايمجرجزر

32،")ا"جبلبنحارث

05""اا"الفسافاصارث

28-15،ال"جاز - in

14،ال"المعلقةنقحدا

140

)ح(

47منتريالحصت

63،ال،نيةيوناحضارة

26.-23-21-17موتحضر

!ا8،ثالسور"حاب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


r"بةو!ا51صلغا iا

04،قار!لا5،لا"لحه

84،يارسو"5حما

or،ثاسور،ص!ح

93،الس!وديةبيةالر5،،اا5-طه

-26"35-34"ملك"حموراى

40-43

17حمير

28"ال"ح!يريون

05-49-48حوران

731،هـصرىآحاD.ىصو

47-10"او"حيفهيىن

16"قىفيفيملك!هاا"ير

)خ(

،بالأهـدنبكارافى"فرعوننه،ز53دالو)بنفالد

18-80-47079الأردن"الفورحيول

ة"73"لأردنا"الةحلبه"ر
28941أخلي)لغرطك"ا43-36"إل!راقخرسبا*

-49-29-19"طك"كأوفو-031،الس!ودان""الى"خرطوم

131tir

108،إله،خونسو28"ا&*وديةبيةر*)اهخريبة

(د)

16وددا

48"ال"دلتا

82-50-48-27"سوريا،*يشق

126-125،ادودان"!نقلى

!مهودا.نة،قبلة011،1315"د؟كا

91-59"!ءمرهد!ور - Ao

57"ل!ردنأ"يباند

9"ال"لجرىادير 6 - 8A

)ذ(

03"؟ىملك5نواس.ذ

141http://www.al-maktabeh.com



(ر)

74"راسور"الش!ةراس

114،ءلك"لثالثاركلسيماس

97-73"45،ليابطاإ5روما

-IV-37-11-10،ال"رومان

49-54-52-6-70"vr-

112-92-79-115-116-

118-119-120

131-67-60-48،او"رومافى

56-53،ما!5،")اهاءزإ

62"مصرىآحا"حيعبىزفاى

120"ليبيا"زليتن

25"وللك5بورسا

9"روماضاإله"نرستورصا

87،ال"نو!اس

21-17-16سبأ

،28ا"سبأيرن J

0121ليبيا،،سبراتا - 1Y

03"انالمصود"يامولعبر!ى

21-02،ل!اتا"مأربسد

43-33"ملك"جون

115،جزيرة5سردينيا

AV-Ao»مصر،سقارة
68"هصرىطك"قنزعلهمه

142

)ز(
اذظر535-52"مل!5إزنوا

8اهإالز

05-85"مصرىعاك5زوله!

(L
74-يم2"قار!إا،قيةلوسه

73-60"او"قيونول

61-16ن؟اس

71"العتفى"حمعاى

21،ال!هودالتفىصن"حمنة

-17،اشورىلك5"سنحارلمج!

40-43

-58،مهسىكللك5سنفرو

59-19

79"ىمصر،ملكلأولا"فوسرت

125اثالثاسنوسرت

108،سهوهحامةإردسسوت!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


2Al-1f-9"ال"سودان - t

94-122-125-125-

13ء-128

-518-12-10-9سوريا l-

35-46-60 - 59 " 52 - tv

73

63-23"ال"بولهصسو

125،السودانفى"سيسيبى

82-79،بالأردنبطرا،،ال،سيق

32رماه1سيل

-107-106-104"مصر،سيوه

108

)ش(
-113-112-12أفريعاثيطل23،هـوتحضر"شبوة

115118""الثردن

129،السودان"شندى35،ال"بية؟وروود:"أشعوب

75-74،؟الأردن"،ال"بكشوSri،.اافبيلة"شلوك

(L-W)

47،او"صايبيرن48،سوريا،الفراتعالحيه

21-95،الين"صنعاه-23-21-2ء"الين"صرواخ

62-60-59-44،لبنان5صور24

16-60-59،بان"عيدا120-151صقلية

(6)

-86-58-47،مصر،طيبةا92،مصرهطره

128-ا27-ا10-99-96-87ا127،مصرىملك"طهرتم

(ظ)

23،الينهظفارا112-0،72)أ"ظران

1 irhttp://www.al-maktabeh.com



)ع(

أ)صمودية،ببولالهر""ال5!لا-41-21-01-9"أله"اقءر

92-28-عم5-3آ-15-17-18

57-74-73"الأردن"كلان44-46-59-60

21-111"ليد!"كأاتعين66-41-35-34"4"إ"عشتر

"فم\/-79"الأردن!ى*و*عن74،او"عقبة

105-15!9،"لهنلسكاينغزة

)غأ
50-49".)اهغساسنةا

)ف(

؟9،هارروتطوااءبر"بىالعرب!يف511-113"أل!"لفاندا

6!-67-62"4"إ"فتوس47-44-42-01،أر"ؤصس

52-54-M16-27فيةص!ط

--l1'-1-'1!-159الى"فينيةيون-44-35-27-14-9طينفاسمه

115-129115-88-116-M- inn

68،+اا"زءيىم57-37لفيادذلميلا

)ق(

49-85"مصر"!ال"قاهرة

-115-ة2"تونس"ترطاجنة

118-119

119""اوقرطاجنيون

92"يةمودادية"الةر،ال"يتينقر

47"نلأردا"نةلحراا!!ز

lit

47،ندلأرا"اكلرؤصر

47"دنلأرا5لمثىاقصر

21-17قطبان

129"ملك"قبيز

73"لم!وريا5،"اا"ؤنوات

119-))لهيبيا(511"ورثخه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)ك

71(نيةسوداملكا)قىكالها Y

100-86،مصرىطك"كامس

031،نادل!سوا5،"اأ"3بوشيه

131،الس!ودانةكردفان

57-674لأردنا"كرك

130-127-125اممهودان"1،كرما

9ا"نككل 8 - 9 7 - Vk- AA " J-

99-128

(ث

521"ندااسوا،كه

5"ال"كنعانهيىن 9 " 5 r

81،الين"القليسع:لميسة

81نجرانكافيماسة

013-271،نالسودا"كورو

128كوش - Irv

121"ئرالجزا"لكلكاو

1209!!إ"اريك

12،؟ئملكوتاهـ"ل؟إكريجا

31318مسا3"السو!ان

44-36،"اوكادانيون

(4؟فىقورذحكار)ا21.-911ينكير

33،اقر!لا"كيش

119"4"إ"كا؟لسةبس

!ل(

121-120"ليليا"5شآ:إ

-58-14-12-10-90انلي:

59-60-66

فظرا،121-120،ليبيا،لبيدة

)لحيس"

42"قالعرا"لجش

YA-71"ال"نتولحيا

-119-116-114-14ليبيا

121-122

)م(

5-47(ندلأرا)ةادما

"21"17-15-(ن!ا)مأرب

22-23-4

51(الْ)ىدْم"امحيط

7ء(الأردن)(ال)ط!حم

السعودية(الربية)صالحهـ.داين

92-28-)ه23بلقيسمحرم
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لأ؟-51(لحجازا)!+)))4فيرود

28(السعودية)الطربيةلحجراهـدينة

4بالر)(او)المنورهمدينة

93(إ-موديةا

114-88()مهسهابومدينة

14-35(إلى؟اله!)دنح!ص

مصلهىمطروح)مصر(501-401

41(ُطالم)!حتات!نص I

-921-49(نادإلسو)مصوى

130-131

116(وا)مشوش

-32-27--ءا14-10ءصر

-59-8ء-46-47-52

73-74-1 U- AV

31(ا&ودانفى)مصوهـات

51(-دنرلأا)نمهط

)ن

-128-127-94"أ&ودان5.بختا

129-131

-72-54-49-17"ال"نبط

73-82 - v1

97،لا"نطوني

-04"بلبامك"نصرفيوكأذ

41-42

146

68-48جوبترمعبد

23دبا!ةلامعبد

23-17م!ين

82(ال)معينيمون

122-112()ال"خرب

47-27-15ى

79(مصرىملاث)توصب

32(عرفيملك)(ال)هنذر

78-85(مصر)ه!نف

49(هصرىملاث)4رهـنبماو

27(لأردنا)مواب

108(ممرية4"إ)موت

12(صبأىإله)(ال)موقاه

06اليرمودُموقعة

58(;&-ملك)ميا

53(011)نيونميتا

27،بابلي!لك5نهيدنبو

32"لىا"ىْعافي

28-15نبد

03-29-21-18-17نبرر)ن

121"روهافطاهـيراطور"نرفا

63"العراق5ففر

34،قالعرا؟تل"فىود

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


31،نتاالسو"نورى

131"نالمسود؟الْاؤبا5"ال"يرنو

(!)

66-48،"ورىإله"هدد

58-23هرم

09المدربئسقارة!رم

-100-97-86""اا"سو-!ه

124 - IIt

-34-37-36"قالطرا"نينوى

44

32-15-9".أا"هةد

79-96هوكليروس

37"ثاسرر"سهبو

39-14دوتو!ير

!و(

130"ا)سردانهبناجهوادى

24I"الس!ودان،حلفاوادى

23السندوادى

18بةءروادى

49الملوكوادى

47وسى5دىوا

0،97)ا"4بىالعرولاية

(ى)

92لثرب

71"س!بأىمك"أعسيثع

-22-98-15-12"ال"بت

33-26-29-47-94

-01،.ئونناواليو5،+)1،نانيو

11-17-37-47-18-

49-59-60-62-69-

92-90-88-,.I 19-116 - I
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